Vally’s Glazen Huis 2016
Beste leden van Elite/Dynamo,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Jullie zijn één van de eersten die dit officieel weten: Dit jaar organiseert
Stichting Glazen Huis Neede in samenwerking met Café Vally’s weer het
jaarlijks terugkerende evenement Glazen Huis Neede. Het doel van het
Glazen Huis is het steunen van kleinschalige projecten, goede
initiatieven en activiteiten die zijn opgezet door mensen uit Neede en
voor mensen uit Neede.
Dit jaar zal het Glazen Huis plaatsvinden in het weekend van
27 t/m 29 mei. Na veel wikken en wegen is er een mooi project naar
voren gekomen.
Dit jaar wordt er geld ingezameld om de VVV te ondersteunen bij de
realisatie van een ruim 14 meter hoge uitkijktoren op de Needse berg,
zoals te zien op de afbeelding.

Net zoals het afgelopen jaar zal Elite/Dynamo een beachvolleybaltoernooi verzorgen in het kader van
Vally’s Glazen Huis. De inschrijfgelden van dit toernooi zullen volledig ten goede komen aan het
Glazen Huis Neede.
Dit toernooi zal georganiseerd worden op zaterdag 28 mei. Tijdens de inschrijving heb je de keuze
tussen twee verschillende klassen, afhankelijk of je met een team van alleen maar volleyballers
speelt of niet. Speel je met een team dat bestaat uit zowel volleyballers als niet-volleyballers, dan
raden we je aan je in te schrijven in de recreatieklasse. Een team in de recreatieklasse bestaat uit
4 spelers. Heb je een team bij elkaar met alleen maar volleyballers, dan verzoeken we jou om je in te
schrijven in de prestatieklasse. In de prestatieklasse wordt er gespeeld met 3 spelers. Dit doen we
om het voor iedereen leuk te houden, want dat is vooral het doel van dit toernooi: plezier maken
met elkaar om zo een goed doel te steunen. Na afloop van het toernooi is de prijsuitreiking op de
centrale plaats van de actie, bij Café Vally’s in Neede.
Het inschrijfgeld bedraagt, net als vorig jaar, €20,- per team. Het volledige bedrag gaat naar het
goede doel. Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 25 mei via het bekende e-mail adres:
beachvolleybal@dynamoneede.nl, óf via Kim Niemeijer: 06-57764452. Wees snel, het eerste team
heeft zich reeds aangemeld! Wij hopen er met zijn allen een geslaagd toernooi van te maken.
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