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Hallo allemaal! 

We zitten al weer op de helft van de competitie! We merken dat iedereen weer veel plezier 

beleefd aan de wedstrijden. Mooi om te zien.  

Erg blij zijn we met een aantal nieuwe scheidsrechters binnen onze vereniging. Erg fijn dat 

nu niet iedereen elke thuiswedstrijd meer hoeft te fluiten. Door een digitale toets te doen 

mag je 3e klasse t/m de jeugd fluiten. Dus als er nog meer mensen zijn die deze toets wel 

willen doen, graag! Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder je er hoeft te fluiten! Veel 

succes en plezier met het fluiten! 

Ook hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Welkom bij de club en veel 

plezier gewenst! 

  



Vertrouwenspersoon. 

Elke vereniging heeft er tegenwoordig wel één. Wij hebben gelukkig, tot nu toe, nog nooit 

iemand in hoeven schakelen. Toch hebben we iemand gevraagd om deze taak op zich te 

nemen. Ze zei meteen volmondig ja! Hieronder stelt ze zich even voor. 

EVEN VOORSTELLEN… 

 

Op deze niet al te persoonlijke manier wil ik mij aan jullie voorstellen; 

Mijn naam is Jeanet Westerman. Geboren en getogen in Coevorden maar sinds mijn 

huwelijk met Gramsbergenaar Herman Westerman alweer 27 jaar woonachtig in het 

prachtige  Gramsbergen. In het dagelijkse leven werk ik als rechercheur bij de politie in het 

district IJsselland. Daarvoor heb ik gewerkt als zedenrechercheur en nog weer wat verder 

terug op het team Hardenberg. Vanuit mijn huidige en voormalige werk heb ik dan ook niet 

lang na hoeven te denken of ik de rol van vertrouwenspersoon binnen Volleybalvereniging 

de Zwaluwen in Gramsbergen zou willen invullen. Het ligt dicht bij mij en vanuit mijn werk 

ben ik gewend om te gaan met vertrouwelijke informatie. Ook weet ik uit ervaring hoe 

belangrijk het is om als vereniging hier invulling aan te geven. Normaal gesproken zijn we 

allemaal groot gebracht met normen en waarden en weten we hoe we het leuk kunnen 

hebben met elkaar. Maar in een groepsproces kan dit ook helemaal mis gaan met soms 

ernstige persoonlijke gevolgen. Dit laatste is niet altijd aan de buitenkant te zien.  

Wat kan ik voor jullie betekenen als vertrouwenspersoon? 

Laten we er van uit gaan dat een teamsport zoals volleybal een geweldige manier is om een 

sportieve prestatie te leveren en om het leuk te hebben met elkaar. 

Mocht het nu zo zijn dat er dingen zijn die betrekking hebben op jezelf of op een ander 

waarbij er sprake is van gevaar omdat het welzijn of de veiligheid in gedrang komt dan kun je 

bij mij terecht. Samen gaan we dan kijken naar een oplossing. Wat voor jou van belang is om 

te weten is dat ik niet naar buiten zal treden met jouw informatie zonder jouw 

toestemming! 
 

Ik ben bereikbaar via de mail:  of telefonisch: 06 5324 4684. 
 

Jeanet Westerman 

 
Jeanet, welkom bij de club en super dat je deze taak wilt vervullen. Hopelijk zijn we je hulp 

niet nodig, maar mocht dat wel het geval zijn, dan komt dat vast helemaal goed! 

  



Verloting 

Na de voorjaarsvakantie worden de lotenboekjes weer uitgedeeld voor onze jaarlijkse 

verloting. Alle senioren en jeugdleden t/m de C’s krijgen een boekje met 20 loten. De loten 

zijn 1 euro per stuk.  

Hopelijk wil iedereen zich hiervoor inzetten om alle loten te verkopen!  

De (lege)boekjes en de 20 euro kunnen worden ingeleverd bij de trainsters, Marieke van ’t 

Holt (D1), Ymke de Vos of bij Marjan Edelijn (D1) de Maten 8. 

Graag inleveren voor 9 april! De trekking is op 23 april om ongeveer 18.00 in de Binder. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

 

 

 

.             

    

 

Steun De Zwaluwen door de Rabobank Clubkascampagne. 

Als lid van de Rabobank bepaal jij door te stemmen dat een deel van hun 

sponsorgeld bij de Volleybalvereniging De Zwaluwen terecht komt. 

Ben je lid van de Rabobank dan ontvang je begin maart 5 stemkaarten. Via 

internet kun je jouw stem uitbrengen op jouw favoriete vereniging. Je mag 

maximaal 2 stemmen uitbrengen op dezelfde club of vereniging.  

Jouw stem is geld waard! De waarde wordt achteraf bepaald door het totaal 

aantal uitgebrachte stemmen. Meer stemmen betekent meer geld voor de 

vereniging!! 

Dus doe mee en stem in ieder geval 2 keer op Volleybalvereniging De 

Zwaluwen. Wat doe je met de overige 3 stemmen? Die geef je natuurlijk aan 

een andere vereniging uit Gramsbergen.  

Ben je 12 jaar of ouder en nog geen lid van de Rabobank? Als je voor 12 

februari as. lid wordt krijg je begin maart de stemkaarten. Het lidmaatschap is 

kost niets maar je moet wel een rekening hebben bij de Rabobank Vaart en 

Vechtstreek.  

Meldt je aan via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden. 

De stemperiode is van 10 tot en met 24 maart as. 

KOM IN ACTIE…LAAT JE CLUBHART SPREKEN…ZEGT HET VOORT...EN STEM!!!! 

Behoefte aan meer informatie, zoek contact met de Rabobank of Truus Kassies. 
 

KOM IN ACTIE…....LAAT JE CLUBHART SPREKEN..….. 

ZEGT HET VOORT………...EN STEM!!!! 
  



Seizoen 2016/2017 

De T.C is al bezig om te kijken hoe de teams er volgend seizoen uit gaan zien. Vooral bij de 

jeugd is dit altijd een heel karwei, omdat er op t laatst altijd nog weer af, of aanmeldingen 

zijn.  

Toch willen we nu al graag weten of je volgend seizoen blijft volleyballen zodat we al een 

beetje kunnen gaan kijken naar de indeling. Je krijgt een briefje mee waarop je dit kunt 

aangeven. 

Bij het indelen van de jeugdteams proberen we rekening te houden met: 

• Leeftijd 

• Spelbeleving/inzet 

• Niveau 

• Adviezen van de trainers 

 

Na de laatste competitiewedstrijd trainen de speelsters alvast met hun nieuwe team. Dan zal 

ook de nieuwe teamindeling bekend gemaakt worden middels een nieuwsbrief. 

 

Jeugdcommissie 

De laatste thuiswedstrijden voor onze mini’s zitten er alweer op. Het was weer een geslaagd 

en gezellige toernooi. Alles is weer super verlopen! Foto’s komen binnenkort op de site! 

Wij, als Jeugdcommissie, willen iedereen die er was, en ons geholpen heeft bedanken voor 

jullie inzet!  

Verder zijn we druk bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten.  

Voor de oudere jeugd, A / B / C, staat er een activiteit gepland op zondag 14 februari 2016. 

We gaan deze dag samen naar een wedstrijd van “Landstede” kijken. Deze wedstrijd begint 

om 14.00 en we hopen op een leuke en gezellige middag. Wel zijn we voor deze middag nog 

op zoek naar ouders die willen rijden! Voor meer info kun je contact opnemen met iemand 

van de Jeugdcommissie! 

Voor onze jongste jeugd, de mini’s, zijn we bezig met het organiseren van een leuke 

disco-avond op vrijdag 11 maart 2016. Zet deze datum dus alvast in je agenda, verdere 

informatie volgt t.z.t.! De voorbereidingen zijn in volle gang! 

 

Monique Ballast-Meilink, Floor Gaasbeek, Janny Herbers en Janneke Timmer 

 

Douchen. 

Over dit punt zijn al menige discussies gevoerd.  Wij, als bestuur, vinden het logisch dat er na 

het sporten gedoucht wordt. Het mooist is om het de kinderen direct van jongs af aan te 

leren dat het gebruikelijk is om je na de training en een wedstrijd te douchen.  Dit verhoogd 

de saamhorigheid binnen het team, het is gezellig en het ruikt lekker fris in de auto, op de 

terugweg! 

Toch kan het een keer voorkomen dat door bepaalde omstandigheden, het niet mogelijk is. 

Wij kunnen en willen dit als bestuur dan ook niet verplicht stellen, maar we vinden het wel 

wenselijk. 

 

We wensen iedereen  veel succes met de komende wedstrijden! 

 

Het bestuur, 

Thea Nijeboer, Cynthia Huisjes, Jeanet Werner, Janneke Timmer, Marjan Edelijn 


