
Volleybalvereniging 

 

Nieuwsbrief. 
maart 2017 

Hallo allemaal! 

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Het is al even geleden maar we hebben nu weer genoeg te 

melden om een brief vol te krijgen. Als er mededelingen zijn die niet kunnen wachten op een 

nieuwsbrief, dan krijgt u die eerder per mail. (Vast al wel gemerkt). 

De volgende punten willen graag met u/ jullie delen. 

Contributie 

Vanaf heden gaat Jeanette Werner (onze penningmeester) de incasso van de contributie, en het 

Nevobo lidmaatschap,  voor haar rekening nemen. U had al begrepen dat er wat laptopproblemen 

waren. Het programma is nu weer opnieuw geïnstalleerd en ge- update. Als het goed is werkt nu 

alles weer. Bijna alles is goed gegaan bij de incassering van het eerste kwartaal, behalve dat de oude 

contributiebedragen geïnd zijn! :(  (Mazzeltje voor iedereen!) 

De contributie van het 1e kwartaal gaat volgende week van jullie/uw rekening.  Vanaf nu gaat het 

vast weer goed komen! Succes Jeanette! 

Rabobank Clubkas Campagne. 

Ook dit jaar doen we weer mee. Als u lid bent van de Rabobank , dan heeft u een stemkaart gekregen 

waarmee u 5 stemmen mag verdelen over verschillende verenigingen. We hopen dat u er ook 2 aan 

ons wilt geven! Vorig jaar heeft dit een mooi bedrag opgeleverd. Stemmen kan t/m 17 maart! Alvast 

bedankt! Voor meer informatie kijk op: www.rabobank.nl/vvs .  

Lotenverkoop. 

Alle leden, behalve de mini’s, ontvangen een boekje met 20 loten om te verkopen. Graag de (lege!) 

boekjes en het geld inleveren bij je trainer, Anna Ekkelenkamp of Marieke van ’t Holt. Alvast bedankt 

voor jullie medewerking! 

 

Sportbroekjes 

Er is een mogelijkheid om een nieuw zwart dames/meisjes sportbroekje, bij Prins Sport,  met een 

leuke korting(25%) te bestellen via de vereniging.  De kosten voor een broekje zullen dan ongeveer 



rond de € 20,00 zijn. We krijgen pasmaten van Erima broekjes. A.s. zaterdag tussen 12.00 en 13.00 

en dinsdag 14 maart tussen 18.30 en 19.00 is er de mogelijkheid om te passen (in de sporthal) en te 

bestellen. Mocht het echt niet lukken op dit tijdstip dan graag even een berichtje, dan kunnen we 

vast iets anders regelen. Het is niet verplicht zo’n broekje te bestellen! Het is wenselijk dat iedereen 

in ieder geval een zwart broekje aan heeft.(Geen voetbalbroek) 

Sweaters en tassen. 

Dringend verzoek aan de leden die na dit seizoen stoppen met volleyballen om de sweater en tas 

direct in te leveren, bij Thea of Marjan, op de laatste thuiswedstrijd van 22 april! Dus die dag even 

een extra tas meenemen voor je spullen! 

 

Teamindeling 2017/2018. 

De T.C is bezig met inventariseren welke kids en senioren blijven volleyballen, welke trainers we nog 

tot onze beschikking hebben, en wie past het best op welke plek, in welk team. 

Hierbij wordt gekeken naar: leeftijd, niveau, en (indien mogelijk!) vriendjes/vriendinnetjes, wensen 

van spelers. Hopelijk vinden we voor iedereen weer een plekje in een leuk team, en voor elk team 

ook genoeg spelers natuurlijk. 

Na de laatste wedstrijden willen we zo snel mogelijk nog gaan trainen met de “nieuwe”teams. De 

maand mei gebruiken we hiervoor.   

 

Vrijwilligersavond 

Hiervoor worden binnenkort de uitnodigingen verstuurd. Dus houd je mail in de gaten! 

 

Schoolvolleybaltoernooi 

In samenwerking met Sportservice Hardenberg, en met subsidie van de Nevobo, kunnen we op de 

basisscholen een aantal volleybalclinics/lessen aanbieden in groep 4 t/m 8. Deze worden gegeven 

tijdens de gymlessen van de basisschool door een vakleerkracht van Sportservice Hardenberg. Na die 

clinics kunnen de kinderen zich opgeven voor een volleybaltoernooi, waarbij onze vereniging hulp 

biedt. Dit toernooi vindt plaats woensdagmiddag 12 april van 14.00-16.00. Wie kan ons helpen op 

deze middag? (Een mailtje is voldoende naar: ) 

De winnaars gaan door naar het regionale kampioenschap op 13 mei in Hardenberg. We hopen zo de 

volleybalsport weer goed onder de aandacht te brengen bij de jeugd, en wie weet levert het weer 

een aantal nieuwe leden op.  

 

Trainers gezocht! 

Voor ons gezellige recreantenteam zijn we op zoek naar een nieuwe trainer! Wie zou dit op zich 

willen nemen, of weet iemand die we hiervoor kunnen benaderen? De recreanten trainen op de 

dinsdagavond. 

Ook zijn we voor een damesteam nog een nieuwe trainer nodig. Wie o wie???? 

 

Scheidsrechters! 

Omdat we er zeer waarschijnlijk een team bij krijgen in de competitie wordt het ook weer lastiger om 

de planning van de scheidsrechters rond te breien. Daarom nog maar weer eens een oproep. Als alle 

leden, die nu een spelerskaart hebben, de digitale instaptoets thuis maken, is dat probleem zo goed 

als opgelost! En bijkomend voordeel: Hoe meer scheidsrechters hoe minder vaak je hoeft te fluiten! 

Dus kom op, en maak die toets! Je kan ‘m gewoon thuis op je gemak maken, je mag er meerdere 

keren over doen, en je weet meteen zelf weer goed de spelregels. Ook ouders van jeugdleden 

kunnen deze toets eventueel maken! Zij moeten dit dan even doorgeven zodat er een nummer 

aangevraagd kan worden.  

Bij het behalen van de toets mag je al onze teams  fluiten! (behalve dames 1). 

Wie helpt ons uit de brand? Graag doorgeven aan Cynthia Huisjes tel: 0620484447.  



Mail: cynthiahuisjes@hotmail.com 

 

 

 

Laatste training 

De laatste trainingen zijn op dinsdag 30 mei. In de maanden juni, juli en augustus kan er gebruik 

gemaakt worden van de beachvelden op de combibaan. Dit kan, en mag alleen op de dinsdag,- en 

donderdagavond en in  overleg met Thea Nijeboer, zij heeft de sleutel. Jeugd  gaat in overleg met, en 

in aanwezigheid van de trainer. 

 

Beachtoernooi 

Het beachvolleybaltoernooi wordt dit jaar gehouden op 6, 7 en 8 juli. Op de donderdagavond, 6 juli, 

voor de straten/buurtschappen/vriendenteams. Vrijdag 7 juli is het bedrijven/vriendentoernooi en 

de zaterdag is voor de competitieteams. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar : 

beach@zwaluwengramsbergen.nl 

 

Opzetten beachvelden 

Wie kan er helpen met het opzetten/gebruiksklaar maken  van de beachvelden op maandagavond 29 

mei? Vele handen maken licht werk! We beginnen om 18.30. Graag even een mailtje naar dit adres: 

bertenmarjanedelijn@gmail.com 

 

Hutspottoernooi 

Het seizoen wordt afgesloten met een gezellig hutspottoernooi voor alle leden en trainers op 

zaterdagmorgen 20 mei van 9.30-12.00. Nadere info volgt, maar zet de datum vast in je agenda! 

 

Hartelijke groet, 

 

Het bestuur: 

Jeanette Werner 

Thea Nijeboer 

Cynthia Huisjes 

Janneke Timmer 

Marjan Edeijn 


