Nieuwe vereniging, nieuwe identiteit!
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Beste leden en betrokkenen van v.v. ’t Fean ’58 en v.v. Surhuisterveen,
Een van de spannendste en meest aansprekende onderdelen van een fusie is natuurlĳk de
keuze voor de nieuwe kleuren en de naam van de fusievereniging. Daarom hebben alle
leden inspraak op de keuze hiervan.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Alle leden en betrokkenen mogen hun idee voor de clubnaam en het nieuwe tenue
indienen.
Dit kan door het keuzeformulier op de website van beide verenigingen te downloaden.
Mail het uitgewerkte formulier naar fusie.ac@gmail.com. Er bestaat ook de mogelĳkheid
om deze fysiek in te leveren in één van de bussen die bĳ beide verenigingen in de kantine
staan. Je hebt t/m zaterdag 30 april de tĳd om deze in te leveren. Vervolgens zal de
werkgroep identiteit en activiteiten het aantal keuzes voor zowel clubnaam als tenue
terugbrengen naar twee. Deze keuzemogelĳkheden zullen enkele weken in de beide
kantines hangen zodat iedereen hierover kan nadenken en voor zichzelf een keuze kan
maken. Alleen de leden kunnen hierop uiteindelĳk stemmen (dit volgens de richtlĳnen van
de clubs).
Bĳ de start van het seizoen zal er de mogelĳkheid zĳn om je stem uit te brengen. Het
resultaat van de stemming zal dezelfde dag nog bekend worden gemaakt. De locatie en
het exacte tĳdstip hiervan zullen later bekend worden gemaakt.
Voor de bedenkers van de nieuwe naam en het nieuwe tenue is er naast eeuwige roem ook
een leuke prĳs beschikbaar.
Wĳ hopen uiteraard op zoveel mogelĳk creatieve inzendingen, veel succes allemaal!
Sportieve groet namens,
De commissie identiteit en activiteiten en de Fusiecommissie.

zie achterzijde

Naam inzender:

Huidige vereniging:
Huidige team/functie:

E-mail adres:

(indien van toepassing)

Telefoonnummer:

Het is niet verplicht om een mailadres of telefoonnummer
in te vullen, tenzĳ u kans wilt maken op de prĳs!
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