Op 9 maart 1961 werd C.V.V. Berkel opgericht. Vanwege corona konden wij helaas het 60-jarig
jubileum niet vieren. Om dit jubileum niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, wordt dit
jaar een driedaags jubileumweekend georganiseerd van donderdag 26 mei tot en met zaterdag
28 mei, ter ere van het 61-jarig jubileum.
Ongetwijfeld heeft u op de club inmiddels posters zien hangen met het jubileumprogramma.
Hieronder volgt een toelichting op dit programma. Mocht u n.a.v. deze informatie vragen of
opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de jubileumcommissie via
jubileum@cvvberkel.nl.

Familiedag

We starten dit jubileumweekend op donderdag 26 mei met de familiedag. De familiedag behoort
tot de rijke historie van de vereniging. Met succes is dit evenement jarenlang georganiseerd
geweest, met name voor onze jeugdleden. In teamverband worden hierbij allerlei spelvormen
afgewerkt. Alle jeugdleden t/m 14 jaar kunnen hieraan deelnemen. Inschrijven kan via
onderstaande link.

Meld je direct aan voor de familiedag!

Jubileumborrel

De officiële aftrap van dit jubileumweekend zal plaatvinden tijdens de jubileumborrel. Van 17.00
tot 19.00 uur (op donderdag 26 mei) zijn alle leden, oud-leden, vrijwilligers, sponsors en
genodigden van harte welkom in de kantine van C.V.V. Berkel. Om onder het genot van een
hapje en een drankje herinneringen op te halen uit het verleden en vooruit te kijken naar de
toekomst.

Jubileum Pubquiz

De donderdag wordt afgesloten met een jubileum pubquiz. Teams van 4 tot 6 personen kunnen
het in deze kennisquiz tegen elkaar opnemen, waarbij natuurlijk vooral C.V.V. Berkel
gerelateerde vragen aan bod zullen komen. De pubquiz start om 20.00 uur en duurt de gehele
avond. Iedereen die de club een warm hart toedraagt is hierbij van harte welkom. De
origineelste teamnaam wordt beloond met een prijs, dus schrijf je team in via onderstaande link.
De deelname aan deze pubquiz is gratis!

Meld je direct aan voor de Pubquiz!

Klaverjassen

Vrijdag 27 mei kunt u komen klaverjassen. Nora de Veld en Willem van Dam doen deze activiteit
coördineren, zoals ze dit normaliter elke vrijdagavond doen in de kantine van C.V.V. Berkel.
Heeft u zin om op die dag ook een kaartje te komen leggen, neem dan even contact op met
Nora of Willem, of meldt u aan via jubileum@cvvberkel.nl.

Galadiner

Vrijdagavond staat het galadiner op het programma. Via jubileum@cvvberkel.nl kunt zich
hiervoor opgeven. De kosten van het galadiner bedragen € 125,00 per persoon. U wordt
verwend met een verrassend 5-gangendiner en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door trio
De Bubbels. Het diner vindt plaats op de feestelijk ingerichte accommodatie van de voetbalclub.
Wij ontvangen u graag vanaf 18.00 uur voor een aperitief. Het diner vangt om 19.00 uur aan. De
dresscode is smart casual of chic.
U kunt een stoel ‘kopen’ maar ook een hele tafel, geschikt voor tien personen. Vrienden, familie,
kennissen en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor sponsoren en bedrijven bestaat de
mogelijkheid een hele tafel te reserveren. Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat
een gedeelte van de kosten fiscaal aftrekbaar is. De tafel krijgt dan de naam van het bedrijf.
Via jubileum@cvvberkel kunt u zich niet alleen opgeven, u kunt tevens hier uw wensen m.b.t.
tafelindeling en/of dieet doorgeven. Uw aanmelding wordt definitief door betaling op rekening
NL56RABO0106703994 o.v.v. uw adres en de omschrijving ‘galadiner’. U ontvangt van ons
vervolgens z.s.m. een bevestiging van deelname. Inschrijven voor het galadiner is mogelijk tot 1
mei 2022.

Voetbalactiviteiten

Zaterdagochtend 28 mei worden onderlinge toernooitjes georganiseerd voor jeugdleden tot en
met 14 jaar. Via de site en diverse team appgroepen kan elk jeugdlid in die leeftijdscategorie
zich hiervoor opgeven. Nadere informatie over deze voetbalactiviteiten, exacte tijden en
speelschema’s worden later in de tijd gedeeld. Wel kan vast ingeschreven worden via
onderstaande link.

Meld je direct aan voor de voetbalactiviteiten!

7 tegen 7

Voor jeugdleden vanaf 15 jaar en senioren wordt op zaterdagmiddag een 7 tegen 7 toernooi
georganiseerd. Nadere informatie hierover vindt spoedig plaats. Hou komende tijd de diverse
social media kanalen in de gaten om op de hoogte te zijn van de tijden en speelschema’s.
Inschrijven kan reeds via onderstaande link.

Meld je direct aan voor 7 tegen 7!

3e helft

De middag wordt afgesloten met ‘de 3e helft’. De 3e helft zal aanvangen na de thuiswedstrijd
van Dames 1 tegen IJFC. Aanvangstijd van deze wedstrijd is 14.30 uur. Leden, oud leden en
overige belangstellenden zijn allemaal van harte welkom om die middag niet alleen Dames 1
aan te moedigen, maar vooral ook gezellig een drankje te komen doen bij de club, waarbij
Dennis v.d. Polder de muzikale entertainment zal verzorgen.

Feestavond

Het jubileum wordt afgesloten met een knallende feestavond. De feestavond vindt plaats in de
feesttent bij de kantine en begint om 20.00 uur. De band Flat Out zal hierbij optreden,
afgewisseld door DJDW. Kaarten voor deze feestavond zijn vanaf zaterdag 16 april verkrijgbaar
in de kantine van CVV Berkel en kosten slechts € 15,-. Zorg dat je deze feestavond niet gaat
missen en koop snel je kaarten, want vol = vol!

Sponsoring

Het organiseren van al deze activiteiten kost veel geld. U kunt de club helpen door 1 van deze
activiteiten – of onderdelen daarvan – te sponsoren. Als u hier interesse in heeft, kunt u een
mail sturen naar jubileum@cvvberkel.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om dit verder af
te stemmen. Ook organiseren wij tijdens het galadiner een mini-veiling met een select aantal
zeer waardevolle prijzen. Heeft u voorstellen, ideeën voor een mooie kavel waar flink op
geboden kan worden en die voor u voor de nodige publiciteit zorgt, dan horen wij dat graag.

Jubileummagazine

Ter ere van ons jubileum wordt een jubileummagazine uitgegeven. Dit magazine wordt
verspreidt via de Heraut. Wilt u daarin met uw bedrijf een advertentie plaatsen, en daarmee de
club sponsoren, kunt u zich aanmelden via jubileum@cvvberkel.nl. Wij zetten dan graag voor u
de mogelijkheden uiteen.

Vrijwilligers

Naast een financiële bijdrage, kunt u ons natuurlijk ook helpen door u aan te melden als
vrijwilliger. Als u in uw mail aangeeft bij welke activiteit u in dat weekend uw steentje bij wil
dragen, dan wordt dat enorm gewaardeerd. We nemen dan z.s.m. contact met u op om dit
verder af te stemmen. Met elkaar, voor elkaar! Alleen op deze wijze kunnen we voor onze mooie
club een fantastisch jubileumweekend organiseren!

Meld je direct aan als vrijwilliger voor de familiedag!

