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Hallo allemaal! 

Het zit er weer op! Het seizoen is alweer voorbij. We hopen dat iedereen  met veel plezier heeft 

gebald, en spannende wedstrijden heeft gespeeld!  

We hebben 1 team kunnen huldigen dit jaar nl miniteam 1 nivo 2. 

Knap gedaan jongens en meisjes! Nogmaals gefeliciteerd! 

  



Afscheid 

Op 21 april hebben we afscheid genomen van Aart en Ineke van Faassen. Beiden zijn al jaren actief 

lid van onze vereniging. Allebei gespeeld,  training gegeven, gecoacht, en Aart heeft jarenlang 

gefloten. 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd hebben we ze hiervoor bedankt en cadeaus overhandigd. 

Aart en Ineke, langs deze weg nogmaals bedankt voor jullie jarenlange inzet voor onze vereniging! 

(En wie weet doen we nog een keer een beroep op jullie in geval van nood;) ) 

    

Op de site zijn hier nog meer foto’s van te vinden (www.zwaluwengramsbergen.nl) 

Ook namen tijdens deze laatste thuiswedstrijd 2  speelsters afscheid. Chantal Meilink en Marjan 

Edelijn sloten hun jarenlange carrière als Dames 1 speelster af. Op 17 mei was er voor deze dames 

nog een afscheidswedstrijd. Met een team van oudgedienden speelden de dames tegen het nieuwe 

dames 1. Een erg leuke verrassing en de dames lieten zien dat ze het nog niet verleerd waren! 

 

   

Jubileum 

In het weekend van 18 en 19 mei vierden we ons 40 jarig jubileum. Op de site zijn hier foto’s van te 

vinden. De activiteitencommissie had voor de vrijdagavond een programma voor de mini’s bedacht 

en op zaterdagavond was het feest voor de andere teams, recreanten en vrijwilligers. Ondanks dat 



de opkomst (helaas) niet heel groot was, was het een zeer geslaagd feestje! 

 

Straatvolleybal 

Dit toernooi werd gespeeld op 5,6 en 7 juni. Er deden 19 teams mee, en op de Facebookpagina is de 

uitslag te vinden. Mannen, met name Tom, bedankt voor de organisatie! 

Nieuwe trainers 

We zijn druk op zoek geweest om voor alle teams weer een trainer en/of coach te regelen. Helaas is 

dit nog niet voor elk team gelukt. We hopen dat teams hier zelf ook over na willen denken, en actie 

in willen ondernemen! 

Voor de mix C en Meisjes B2 hebben we Alfred Veldsink bereidt gevonden om samen met 

hulptrainers de training te verzorgen, en bij de mini’s is Wietske Boer als trainster erbij gekomen. Erg 

fijn dat jullie dit op je willen nemen en veel succes en plezier gewenst!  

 

Teamindeling 

In de bijlage de definitieve teamindeling en trainingstijden  voor volgend seizoen.  

Beachvolleybaltoernooi 

De organisatie hiervan is in volle gang. Op 28 juni strijden de straten om de eer, op 29 juni de 

bedrijven/vriendenteams en op zaterdag  30 juni de competitiespelers. Hiervoor is nog plek! Je kunt 

toch niet ontbreken op je eigen toernooi dames? Kom op en doe mee! Je kunt 2x2 spelen of 3x3. 

Opgeven kan via: beach@zwaluwengramsbergen.nl 

Bestuurswisseling 

Na lang zoeken en mensen vragen hebben we gelukkig iemand kunnen vinden voor de functie van 

secretaresse. Wilma Vedder gaat deze taak op zich nemen. Wilma; hartelijk welkom in het bestuur en 

erg fijn dat je dit voor de vereniging wilt doen! 

Tijdens de ledenvergadering op woensdag 26 september (noteer m alvast!!) neemt Marjan Edelijn 

afscheid van het bestuur.  

We willen de leden, (en ouders) met klem vragen om, als je gevraagd word voor een functie of taak, 

hier goed over na te denken voor  je nee zegt. Het is erg moeilijk om een vereniging draaiende te 

houden als er maar weinig mensen meedenken, helpen of een taak op zich willen nemen. Heb hart 

voor je vereniging en doe wat je kan!  

Lang geleden zei een voorzitter: “Bedenk niet wat de vereniging voor jou kan betekenen, maar wat jij 

voor je vereniging kan betekenen!” 

De functie van voorzitter is nog steeds vacant. 

Nieuwe vloer 

In de zomervakantie zal de sporthal voorzien worden van een nieuwe vloer. Er komen minder lijnen 

op dan voorheen,  ook krijgt hij een andere kleur. We zijn benieuwd. 

 

 

 

 



Speeltijden van de thuiswedstrijden  seizoen 2018/2019. 

 

 

Zaterdag 
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Veld 3 

 

 

13.00 

 

 

 

 

MB 2 

 

 

MB 1 

 

 

XC 1 
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DS 3  

 

 

DS 4  

 

17:00 

 

 

 

 

 

 

DS 1 

 

 

DS 2 

 

Dames teams staan vast ivm met coaches.  

 

Rest ons jullie allen een heel fijne zomer te wensen en tot na de feestweek! 

De eerste trainingen zijn in de week van 3 september. 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur: 

Cynthia Huisjes 

Thea NIjeboer 

Jeanette Werner 

Marieke van ’t Holt 

Aniek v/d Berg 

Wilma Vedder 

Marjan Edelijn 


