
 

 
 

 

 

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en partners 

van Vridos,  

 

Aan het einde van het kalenderjaar kijken we 

terug op het eerste jaar sinds COVID-19, waarin 

we weer meer hebben mogen sporten dan 

thuisblijven. Eindelijk konden we de nieuwe 

accommodatie ‘De Giessenhal’ volledig in 

gebruik nemen en dat merk je aan alles.  

De volle zalen, de sfeer, maar ook bijvoorbeeld 

de zwevende vloer. Eenmaal gewend wil je 

nooit meer anders. Ook kom je er nu achter dat 

er nog zaken aangepast kunnen worden, nu de 

hal actief gebruikt wordt. De kantine mocht wel 

iets gezelliger worden, een extra lage balk bij 

gymnastiek toch wel handig is en met 3 

segmenten in plaats van 2 heb je opeens een 

tekort aan volleybal-ballen. En nog meer, veel 

meer. 

 

Digitaal zijn er ook flinke stappen gemaakt. 

Onze website, www.vridos.nl is in een compleet 

nieuw jasje gestoken, we hebben nu een Vridos 

Whatsapp nummer voor alle vragen en we 

hebben een nieuwe boekhouding/ 

ledenadministratie met een modern 

ledenportaal en een eigen app voor onze leden 

(heeft u hem al geïnstalleerd?).  

 

Dit jaar hebben we deelgenomen aan de Grote 

Clubactie en Rabo Clubsupport. Iedereen 

bedankt voor de stem en het kopen en verkopen 

van de loten. Dankzij jullie hebben we extra 

inkomsten gerealiseerd die zorgvuldig zijn 

besteed aan nieuw materialen welke hoog op 

ons wensenlijstje stonden. 

  
Volgend jaar lijkt nu al een bijzonder jaar te 

worden, Vridos bestaat dan namelijk 80 jaar! 

Reden voor een feestje! De 

jublieumcommissie is al maanden druk bezig 

en de aftrap van ons jubileumjaar zal 7 januari 

zijn. Via onze website en social media kanalen 

zullen we u op de hoogte houden van onze 

activiteiten. Houdt deze dus goed in de gaten. 

 

In 2023 komt er eindelijk weer een grote 

uitvoering van de Gym, de eerste keer in de 

nieuwe sporthal. Er wordt nu al druk geoefend 

en het beloofd werkelijk een spektakel te 

worden.  

Dit alles is niet mogelijk zonder vrijwilligers 

die ons weer enorm geholpen hebben, onze 

sponsoren die ons zijn blijven steunen, onze 

partners zoals de Til groep, collega 

verenigingen, sportbonden, gemeente 

Molenlanden en natuurlijk onze trouwe leden.  

Allemaal hartelijk dank voor de steun en het 

vertrouwen afgelopen jaar, fijne feestdagen en 

op naar een sportief 2023. Wij hebben er 

enorm veel zin in! 

 

Namens het bestuur van Vridos 

Marijn Roverts 


