
VV De Zwaluw 100 Jaar 
In 2018 bestaat VV De Zwaluw 100 jaar  
en dat gaan we groots vieren. 
 
 
 
 

Het Jubileumseizoen zal op zaterdag 23 september geopend worden met de 
eerste thuiswedstrijd van De Zwaluw 1. 
Hierbij hopen we op een groot aantal toeschouwers zodat we samen De 
Zwaluw 1 kunnen steunen en het Jubileumseizoen feestelijk kunnen openen. 
 
Deze openingswedstrijd zal zoals gebruikelijk gecombineerd worden met een 
Sponsorbijeenkomst. Dit keer zal deze Sponsorbijeenkomst grootser aangepakt 
worden met een echte VIP-tent van waaruit de sponsoren de wedstrijd kunnen 
volgen met een hapje en een drankje. 
Ook zullen ze de gelegenheid hebben om hun bedrijf of producten te 
presenteren op het Sportpark. 
 
Voordat De Zwaluw 1 het veld zal betreden zal er een voorwedstrijd zijn van  
De Zwaluw JO19-1 (A-1) die ook zijn eerste competitiewedstrijd zal spelen. 
 
Voorafgaande aan de wedstrijd van De Zwaluw 1 zal er een Verenigingsfoto 
gemaakt worden waarvoor alle leden van de vereniging uitgenodigd worden. 
Deze foto zal ook in het Jubileumboek geplaatst worden en is een mooi 
aandenken aan het 100-jarig bestaan.  
 
Na de wedstrijd wordt iedereen uitgenodigd voor een feestavond in de kantine. 
Een DJ zal zorgen voor de juiste muziek om er voor iedereen een groot en 
gezellig feest van te maken. 
Van 20.00u tot 21.00u is er een Happy Hour, een cadeau van de club vanwege 
het 100-jarig bestaan. 
 
Programma: 
14.30u  Voorwedstrijd  De Zwaluw JO19-1 
16.30u  Maken Verenigingsfoto voor het Jubileumboek 
18.00u  Wedstrijd De Zwaluw 1 
20.00u  Feestavond met DJ in de kantine 
20.00-21.00u  Happy Hour  
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Na deze opening van het Jubileumseizoen, worden er nog een aantal 
Jubileumactiviteiten georganiseerd: 
  
Jubileum-Veiling  Zaterdag 10 Maart 2018 
Op 10 maart 2018 zal een Goederen- en Dienstenveiling plaats vinden in De 
Kleppenburg. 
Doel van deze veiling is om geld bij elkaar te brengen om de kantine te verbouwen. 
Afgezien van een nieuw laagje verf is aan de kantine al 30 jaar niets meer 
gebeurd en is deze toe aan een grondige opknapbeurt. 
Omdat de Zwaluw geprivatiseerd is, zijn alle kosten voor de kantine voor eigen 
rekening van de vereniging. 
Met de Goederen- en Dienstenveiling willen we geld bij elkaar brengen om de 
kantine verbouwen zodat we hier weer lange tijd plezier en inkomsten uit 
kunnen verkrijgen. 
Later volgen meer details over deze Veiling. 
 
Mocht je al ideeën hebben over te veilen objecten, kun je dit melden bij de 
Jubileumcommissie; contactpersoon Bas van den Boom, tel. 0653 805225. 
 
 
 
Jubileum-Weekend  7 tot en met 10 juni 2018 
Van 7 tot en met 10 Juni volgt dan het hoogtepunt van het Jubileum; het 
Jubileum-Weekend. 
Van donderdag 7 juni, de dag dat De Zwaluw 100 jaar bestaat, tot zondag 10 
juni worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Het hoogtepunt moet hierbij de Jubileumwedstrijd worden van De Zwaluw 1 

tegen de Ex-Internationals op zaterdag 9 juni. 

Ook over het Jubileumweekend volgen later meer details. 


