
Activiteitenkalender 2020  
 

 

Hieronder volgt de voorlopige activiteitenkalender voor het jaar 2020, data 

en locaties zijn nog enigszins onder voorbehoud. 

Het bestuur probeert in elke maand (met uitzondering van de zomermaanden) 

tenminste één activiteit te organiseren. 

Wij denken dat er voor elk lid wel iets leuks tussen zal zitten. 

 

Vrijdag 24 januari: Schietclinic Woerden 

Vrijdag 14 februari:   Sushi workshop  

Dinsdag 17 maart:  Jeu de boules (petanque) Nieuwegein  

Donderdag 2 april:    Jaarvergadering 

Vrijdag 3 april: Natuurwandeling Soesterberg  

Vrijdag 29 mei: Botanische tuinen plus high tea 

Donderdag 18 juni:  Haringparty De Steiger 

Vrijdag 3 juli:  Inschepen en Uitwaaien sloepentocht 

Loosdrecht met BBQ  

Vrijdag 11 september:  Tennisclinic Utrecht met borrel 

Donderdag 17 september: Wijnproeverij Alentejo De Meern 

Woensdag 14 oktober:   Bowlen met grillmenu Nieuwegein  

Vrijdag 30 oktober:  Gajes in de bajes 

Woensdag 25 november:   Sinterklaasfeest  

Vrijdag 11 december:   Kerstdagtocht naar Aken 

 

 

Nog geen lid van VRA ? Meld je snel aan, de contributie voor 2020 

bedraagt slechts € 15,-.  

 

Mocht je lid willen worden van de personeelsvereniging VRA, ga dan naar 

www.vraonline.nl. en klik op Contact en daarna op Lid worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vraonline.nl/


 

Jaarlijks wordt opnieuw vastgesteld welke activiteiten we zullen 

organiseren in het komende jaar. Heb je zelf nieuwe ideeën, dan kun je 

die natuurlijk kenbaar maken via het bestuur of de website.  

Via mail en eigen website (www.vraonline.nl) wordt iedereen tijdig op de 

hoogte gesteld van de exacte data en locaties, wanneer en op welke wijze 

er ingeschreven kan worden en of er een eigen bijdrage verschuldigd is. 

 

Overige voordelen van het lidmaatschap 

Leden van de VRA kunnen gebruik maken van de klantenkaart van de 

Makro, Sligro en Bouwmaat. Daarnaast zijn er customercards 

verkrijgbaar van G-Star om met hoge kortingen te kunnen kopen in hun 

outlet winkels in Amsterdam, Spijkenisse en Andelst, maar ook online. 

Tevens kun je terecht bij de Factory Outlet van Just Brands in 

Amsterdam en ook online.  

 

Wij zijn nog bezig het aantal klantenkaarten uit te breiden. Tevens kun 

je als lid gebruik maken van de last minute aanbiedingen van Landal 

Greenparks en is er een doorlopende VRA aanbieding voor vakantiehuisjes 

op Texel. 

Ook is er de mogelijkheid om zelf aan je auto of motor te sleutelen bij 

de Auto Hobby Club in Nieuwegein. 

 

Wij zijn constant bezig om deze voordelen voor leden verder uit te 

breiden met interessante kortingen en aanbiedingen. Regelmatig kunnen 

wij kaarten voor o.a. pretparken en dierentuinen aanbieden met kortingen 

tot 50 %. 

 

Sportieve activiteiten gedurende het hele jaar. 

April t/m september: buitensport Maarschalkerweerd  

Elke donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur Finva-sport op Sportpark 

Maarschalkerweerd te Utrecht. (voetbal en atletiek) 

Oktober t/m maart: binnensport Marco Polo 

Elke donderdag van 17.30 tot 18.30 uur in een gymzaal aan de Marco 

Pololaan 487 te Utrecht. 

 

Voor meer informatie over de sportactiviteiten kun je je wenden tot John 

van Montfoort.  

 

Zie verder onze website www.vraonline.nl. 

 
 


