
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Pieters-Leeuw, september 2012. 

Beste vrienden en sympathisanten van Volleybal Club ZUUN, 

Beste      

 
Na een succesvolle competitie 2011-2012 staat het volgende volleybalseizoen alweer voor de deur. We 
hopen jullie alvast opnieuw te mogen verwelkomen op onze volgende organisaties: beachtornooi, 
druppelkot, kaas&wijn festijn, gastronomisch visfestijn, sextettentornooi & -fuif, en uiteraard ook op de 
wedstrijden van onze ploegen. 
 
Interessant om weten is dat onze club volgend seizoen opnieuw vertegenwoordigd zal zijn in quasi alle 
competities met zowel dames- als herenploegen: jeugd, volwassenen (provinciaal & landelijk) en recreatie. 
Tevens zijn we verheugd te kunnen melden dat de groei die de club vorig jaar inzette, ook dit jaar bevestigd 
werd door onze initiatieven voor de jeugd. Voor al onze leden hebben we één simpel hoofddoel: een 
organisatie neerzetten die het mogelijk maakt om een groep sportieve vrienden met een gezonde 
‘competitieve’ ambitie, hun geliefde sport te laten beoefenen en dit alles in  de gekende “VC ZUUN-sfeer”.  
 
Om dit allemaal te realiseren gaat het bestuur geen inspanning uit de weg. We kunnen hierbij gelukkig 
rekenen op veel steun, want die hebben we hard nodig. Opleiding, trainers, huur van de infrastructuur, 
materiaal, organisatiekosten, .... worden alsmaar duurder.  
 
Daarom zijn we zo vrij ons dit jaar ook tot u, die de club wellicht een warm hart toedraagt, te richten. Geef 
ons een duwtje in de rug en wordt een “ERELID” van onze vereniging voor het seizoen 2012-2013. Als erelid 
helpt u ons niet alleen enorm, u krijgt op vertoon van uw lidkaart een gratis aperitief op elk van onze 
eetfestijnen, u bent uitgenodigd op de “startdag” met bijbehorende receptie (zaterdag 08/09/2012 vanaf 19u 
in het Wildersportcompelx) en uw naam wordt - bij akkoord - vermeld op onze website en de menukaarten 
die gebruikt worden tijdens de eetfestijnen. Natuurlijk kan u ook gratis komen kijken naar al onze 
thuiswedstrijden (normaliter betalend voor de divisieploegen). 
 
Voor de betaling kan u onderstaande informatie gebruiken: 

- Naam & adres begunstigde : VC ZUUN vzw – Vogelstraat 9 – 1600 St-P-Leeuw 
- Rekeningnummer begunstigde : 734-1960990-47 
- Rekeningnummer begunstigde (IBAN): BE22 7341 9609 9047 
- BIC begunstigde : KRED BEBB 
- Mededeling : “Steun VC Zuun Seizoen 2012-2013” + naam van de persoon die op de lidkaart dient 

vermeld te worden. 
- Bedrag : 50.00 EUR 

 
Het bestuur en spelers danken u alvast van harte. 
 
 
Bestuur van VC Zuun :  
Voorzitter :  Patrick Van Onsem  
O/voorzitter : Rudi Voets 
Secretaris : An Vancauwelaert 
Bestuursleden : Erik Wuyts, Eric Quyssens, Christof Heremans, Joris Denayer 

Volleybal Club Zuun vzw 
Stamnummer VB1533 

  Vogelstraat 9 -1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 

RPR Brussel – BE 0447.003.714 
        info@vczuun.be 
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http://www.vczuun.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Pieters-Leeuw, september 2012 

Beste vrienden en sympathisanten van Volleybal Club ZUUN,     

Het sportieve volleybalseizoen 2011-2012 is weeral een tijdje achter de rug. Vermoedelijk hebben 
jullie kunnen genieten van enkele wedstrijden van onze teams en/of hebben jullie een bezoek 
gebracht aan één van onze activiteiten. Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben en dat we jullie 
alvast opnieuw mogen verwelkomen bij onze volgende organisaties tijdens het seizoen 2012-2013: 
beachtornooi, druppelkot, kaas&wijn festijn, gastronomisch visfestijn, sextettentornooi & -fuif, maar 
uiteraard ook al de thuiswedstrijden. 
 
Wellicht interessant om weten is dat onze club volgend seizoen opnieuw vertegenwoordigd zal zijn 
in quasi alle competities met zowel onze dames- als herenploegen: jeugd, volwassenen 
(provinciaal & landelijk) en recreatie. Tevens zijn we verheugd te kunnen melden dat de groei die 
de club vorig jaar inzette, ook dit jaar bevestigd werd door onze initiatieven voor de jeugd. Voor al 
onze leden hebben we 1 simpel hoofddoel: een organisatie neerzetten die het mogelijk maakt om 
als een groep sportieve vrienden, met een gezonde ‘competitieve’ ambitie, onze geliefde sport zo 
goed mogelijk uit te oefenen en dit alles in een echte “VC ZUUN-sfeer”.  
 
Om dit allemaal te realiseren gaat het bestuur geen inspanning uit de weg. We kunnen hierbij 
gelukkig rekenen op veel steun, want die hebben we hard nodig. Opleiding, trainers, huur van de 
infrastructuur, materiaal, organisatiekosten, .... worden alsmaar duurder.  
 
Daarom zijn we zo vrij ons dit jaar ook tot u, die de club een warm hart toedraagt, te richten. 
 
Geef ons een duwtje in de rug en wordt een “steunend lid” van onze vereniging voor het seizoen 
2012-2013. Als steunend lid helpt u ons niet alleen enorm, u krijgt op vertoon van uw lidkaart een 
gratis aperitief op elk van onze eetfestijnen, u wordt uitgenodigd op de “startdag” met bijbehorende 
receptie en u kunt natuurlijk gratis komen kijken naar al onze thuiswedstrijden (normaliter betalend 
voor de divisieploegen). 
Als minimaal bedrag stellen we 15,00 € voorop.  

Voor de betaling kan u onderstaande informatie gebruiken. 
U kan zich ook registreren via onze website op http://www.vczuun.be/steunend_lid_formulier.php 
 

- Naam & adres begunstigde : VC ZUUN vzw – Vogelstraat 9 – 1600 St-P-Leeuw 
- Rekeningnummer begunstigde : 734-1960990-47 
- Mededeling : “Steunend lid + uw naam” 

 
Het bestuur en spelers danken u alvast van harte. 
 
Bestuur van VC Zuun :  
Voorzitter :  Patrick Van Onsem  
O/voorzitter : Rudi Voets 
Secretaris : An Vancauwelaert 
Bestuursleden : Erik Wuyts, Eric Quyssens, Christof Heremans, Joris Denayer 
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