
Nieuwsbrief 

 

Voorjaar 2019 
Hoofdsponsor: 

 

Mini toernooi  
Op zaterdag 9 maart hebben wij het minitoernooi weer georganiseerd als vereniging. 
Ondanks een defecte klok en vele afzeggingen van scheidsrechters en tellers, is het toernooi 
goed verlopen en was het een geslaagde ochtend.  
Dank aan de vrijwilligers die wel aanwezig waren en het toernooi mogelijk hebben gemaakt! 
 

Open Dag de Binder 
Op 9 maart was het een drukte van jewelste, open dag van De Binder. Hier konden we als vereniging 
mooi op inspelen, aangezien het minitoernooi ook op deze dag gepland stond! 
Om op deze dag goed zichtbaar te zijn voor alle belangstellenden, hebben we een banner voor de 
vereniging besteld. Deze hebben we opgehangen bij onze tafel, waar we hebben gestaan als gezonde 
vereniging en fruit hebben uitgedeeld, geleverd door Albert Vasse.  

  



 

 

Zwemmen met de B en C jeugd 
Vrijdag 1 maart stond zwemmen in de Huttenheugte op de kalender. Het was een gezellige, 
leuke avond. Veel aanmeldingen van de jeugd en veel ouders die konden rijden, top! 

 

Rabobank Clubkas Campagne 

 

Ook wij doen hier aan mee dit jaar, we hopen op jullie steun! Stem op ons! 
Jullie kunnen nog stemmen tot 1 april via onderstaande link: 
https://www.mijnbankversterkt.nl/vvs/deelnemers-2019/sport/volleybalvereniging-de-zwaluwen/ 

Vrijwilligers binnen de vereniging 
Zoals bij elke vereniging, draaien wij op vrijwilligers. Er zijn gelukkig veel enthousiaste leden en 
ouders van jeugleden die zich iedere keer weer inzetten. Helaas merken wij wel dat het steeds 
moeilijker is om bij elke activiteit vrijwilligers te krijgen en merken dat we uit een kleiner wordende 
vijver moeten vissen, waardoor de workload voor deze vrijwilligers steeds groter wordt. 
Om hier toch wat meer grip op te krijgen en het aantal vrijwilligers te vergroten, hebben wij er als 
bestuur voor gekozen, om een takenlijst te maken, waarvoor ieder lid en ouder van jeugdlid zich op 
in kan schrijven. Wij hopen hiermee een vereniging met bestaansrecht te blijven, we zijn alle hulp 
nodig!  
Houd de mail in de gaten  

 

Sportieve groet, 
Bestuur Volleybalverening De Zwaluwen 
 
 
 


