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Hallo allemaal! 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2015/2016. 

Na wat opstart problemen (last minute opzeggingen) zijn we toch echt van start in de 

competitie. We spelen met 2 dames teams, een mix team, 2 meisjes B, 1 meisjes C en 5 

miniteams in de competitie dit jaar. De recreanten spelen met een team in een andere 

competitie. Allemaal veel succes gewenst! 

 

De volgende zaken willen we even bij jullie onder de aandacht brengen: 

 

Ledenvergadering 

Op 23 september j.l. was de ledenvergadering. Gelukkig waren veel leden aanwezig. U heeft 

de notulen van deze vergadering via de mail gekregen. Daarin heeft u ook kunnen lezen dat 

we op dit moment voorzitter-loos zijn. Als u nog iemand weet die geschikt is voor deze 

functie geef het dan a.u.b. door aan het bestuur! Nog een kleine rectificatie bij deze notulen: 

Aart is geen 11 jaar voorzitter geweest, maar bijna 25 jaar!! Nogmaals bedankt Aart! 

 

Grote clubactie 

Elk jaar weer een leuke extra bijdrage voor onze club! De volwassenen krijgen 5 loten om te 

verkopen, de A,B en C jeugd 3 loten per persoon. Het geld mag ingeleverd worden bij Ymke 

de Vos, Marieke van ’t Holt of bij de eigen trainer. 

Op dit moment zijn er nog aardig wat loten over. Misschien willen de recreanten er hier nog 

wat van verkopen?? Geef t even door, het zou zonde zijn als ze overblijven. 

 

 

 



Scheidsrechters 

Doordat onze vereniging steeds kleiner wordt, komt er veel werk op een paar mensen 

terecht. Zo hebben we al een aantal jaren erg weinig scheidsrechters. Deze mensen zitten nu 

bijna elke thuiswedstrijd op de bok. Gelukkig hebben er 3 leden op de ledenvergadering 

aangegeven de instaptoets te willen doen, zodat ze jeugdwedstrijden mogen fluiten. 

Bedankt hiervoor! 

Ook ouders kunnen deze instaptoets doen!!! Je beantwoordt een aantal vragen via de 

Nevobo site en hopla, je mag een jeugdwedstrijd fluiten! Het is echt niet al te moeilijk (je 

kunt zelfs de antwoorden opzoeken;)) en het zou erg prettig zijn als er wat scheidsrechters 

bij kwamen zodat iedereen maar 1 of 2 keer per seizoen aan de beurt is. 

Welke ouder biedt zich aan???? Graag even doorgeven aan Marjan Edelijn. 

 

Actie Plus 

Denkt u aan de sponsoractie van de Plus? Alle kleine  beetjes helpen! We gaan dit geld 

gebruiken om leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren! 

 

Mini’s 

Onze mini teams spelen thuis op 12 december v.a. 9.00. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Bedrijfsvolleybal 

In november begint deze competitie weer. Op een aantal vrijdagavonden wordt er gespeeld 

in een A en een B poule. De eerste ronde is op 20 november.  

 

Sweaters 

Wanneer je stopt met volleyballen moet je sweater weer ingeleverd worden bij Thea 

Nijeboer! Deze zijn eigendom van de vereniging. 

 

Site 

De site is up to date. Andre Kok houdt deze nu voor ons bij. De teamfoto’s worden zo snel 

mogelijk gemaakt en geplaatst. 

 

Tot zover eerst de nieuwtjes! 

Veel sportplezier allemaal! 

 

Het bestuur; 

Thea 

Janneke 

Jeanette 

Cynthia 

Marjan 

 

 

 

 


