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Velen gingen u al voor...
Zij ondersteunden zowel het
topvolleybal als de breedtesport.
Sinds het vertrek van het topvolleybal naar Almelo in 2012
zijn de doelstellingen van de Club van 100 volledig gericht
op de breedtesport.
Pollux is de enige volleybalvereniging in Oldenzaal die er is
voor alle leeftijdscategorieën.
Wij bieden naast het zaalvolleybal sinds dit voorjaar ook
beachvolleybal aan op het nieuwe Beachcourt aan de
Vondellaan in Oldenzaal.
Ongeveer 80% van onze vereniging bestaat uit jeugd (vanaf
6 jaar). In ons beleidsplan staat onder meer aangegeven dat
wij voornamelijk voor de jeugd de uitoefening van de sport
betaalbaar willen houden.
Ook willen we op sportief gebied de komende jaren stappen
maken. Dat kost tijd en dat moeten we bereiken door
kwalitatieve training aan te bieden.
Pollux wil een moderne, gezonde vereniging zijn, waarin
volleybal centraal staat in een fantastische cultuur en sfeer.
Een vereniging met betrokken en enthousiaste leden, die
samen op een professionele wijze willen meedenken en
werken in onze club. Op die manier blijven we ook een
financieel gezonde vereniging.
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De missie en visie
van onze vereniging:
Missie:
De vereniging heeft tot doel het uitoefenen van de
volleybalsport en het bevorderen van het belang van sporten
in het algemeen. Pollux bereikt dit door de beschikbaarheid
van de noodzakelijke accommodatie te garanderen en
de trainingen te laten verzorgen door goed opgeleide
en gekwalificeerde trainers, die ook de teams begeleiden
tijdens de wedstrijden.
Visie:
Pollux biedt spelers in alle leeftijdsgroepen de gelegenheid
om te trainen en wedstrijden te spelen. Tegen aantrekkelijke
condities voldoet Pollux aan de speel- en trainingsbehoefte
van alle leden. Pollux kan maatwerk bieden qua ontspanning
en sportiviteit..
foto: Vos

foto: Vos

VRIENDEN VAN POLLUX

Vrienden van Pollux
Een van de initiatieven van de vereniging om externe
middelen te werven is “De vrienden van Pollux”. U draagt
zodoende met een bedrag van tenminste € 100,- bij aan
de ambities van onze vereniging en geeft daarmee tevens
invulling aan eerdergenoemde missie en visie. Zónder
externe middelen is het onmogelijk om niet alleen de
sportieve doelstellingen te realiseren, maar ook om de sport
voor onze jeugd betaalbaar te houden.

Wat krijgt u als deelnemer?
•

Een vermelding op de website van Pollux (internetadres
www.vvpollux.nl)

•

Indien gewenst een eventuele doorverwijzing (link)

naar de eigen homepage.

Het meest belangrijke is echter dat iedere deelnemer
bijdraagt aan de toekomst van onze vereniging en dat wordt
door de vereniging en haar leden bijzonder gewaardeerd.

JA,
IK WORD
“VRIEND VAN POLLUX”
Naam:
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Webadres:
Mijn jaarlijkse bijdrage is:
€ 100,- per jaar
meer dan € 100,- namelijk €

per jaar

	Ik machtig Pollux tot het jaarlijks automatisch
incasseren van bovengenoemde bijdrage -tot
wederopzegging- van IBAN-rekeningnummer:
	Ik ontvang jaarlijks een factuur van bovengenoemde
bijdrage tot wederopzegging.
Extra:
	Ik wil een vermelding op de website van Pollux met een
link naar mijn eigen homepage.
	Ik wil periodiek op de hoogte gehouden worden van de
voortgang in de doelstellingen van Pollux.
	Anders, namelijk;

Datum:
Handtekening:
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Draagt ook u Pollux een warm hart toe?
Zo ja, sluit u dan aan en wordt vriend van Pollux.
Met een bijdrage van minimaal € 100,00 per seizoen
(1 september t/m 31 augustus) draagt u bij aan een gezonde
toekomst van onze vereniging.
Kijk op onze website www.vvpollux.nl of stuur een e-mail
naar secretariaat@vvpollux.nl
Hartelijk dank!
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