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Kampioenen !! 

 
De B en C teams spelen 2 competities in 1 seizoen 
De B1 en C1 hebben een super eerste competitie gedraaid, ze zijn kampioen geworden! 
Gefeliciteerd meiden! 
Om dit te vieren, zijn ze afgelopen zaterdag met een versierde kar Gramsbergen en 
omgeving door geweest  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Even voorstellen…. 
 
Hoi allemaal. Ik ben Marieke Strijker,  
Vanaf 1 september 2019 de nieuwe penningmeester 
van volleybalvereniging de Zwaluwen.  
Alle zaken rondom betalingen en financiën  
neem ik voor mijn rekening.  
Onder andere het regelen van nieuwe wedstrijdshirts 
zoals je verderop kunt lezen, een mooie taak dus! 

Ik speel in dames 2  
Ik ben op dinsdag van 19:00-20:30 uur  
en op donderdag van 20:30 tot 22:00 uur  
in de zaal als je vragen hebt.  
Daarnaast kun je me bereiken op  

 

Groet,  

Marieke Strijker 

 

 

Huishoudelijke mededelingen: 

Aanvangstijd trainingen 
De tijden van de trainingen zijn de tijden waarop de training daadwerkelijk BEGINT.  
Ik wil jullie nogmaals onder de aandacht brengen op tijd te zijn voor een training! Dat houdt 
in om 5 minuten voor de start van de training klaar te staan in de zaal, zodat de training 
direct kan beginnen. 
Let op; als jou training als eerste van de avond begint, graag 10 minuten voor aanvang in de 
zaal zijn, zodat jullie gezamenlijk de netten op kunnen zetten! 
 
Tablet 
De tablet voor de zaalwacht zal niet meer in de zaal liggen, maar moet worden opgehaald en 
ingeleverd bij Thea Nijeboer. Hiermee proberen we problemen met de tablet, het laadsnoer 
en het opladen te voorkomen. 
VRIJDAGAVOND ophalen bij Thea Dahlenburg 29, Gramsbergen 0631289668 

 

 
 
 
 
 



 
Kerstmarkt 
We waren ook dit jaar als vereniging weer aanwezig op de kerstmarkt en de jeugdleden 
hebben het 21-spel aan de man gebracht. Bedankt hiervoor! 
Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd van €530,- 

 

Opbrengst Grote Clubactie 
Hiermee hebben we € 720,- in kas gekregen 

Loten actie de Zwaluwen 
Binnenkort zal de lotenactie weer op de agenda staan. In de trainingen zullen jullie hier meer 
over horen en de loten uitgedeeld krijgen. 
De trekking zal plaatsvinden op zaterdag 11 april, m 16.30 voor de aanvang van de wedstrijd 
van Dames 1. Komt allen !!!!! 

Nieuwe wedstrijd shirts 
De opbrengsten van alle acties willen we dit jaar goed gaan besteden.  
We gaan nieuwe wedstrijdshirts aanschaffen! 
We gaan hiervoor 2 sponsordagen extra organiseren, aangezien het aanschaffen van nieuwe 
wedstrijdshirts een aanzienlijk bedrag is. 
We zullen hiervoor op het mini toernooi en een thuis wedstrijd in de hal staan richting de 
velden 
Zaterdag 14 maart mini toernooi 
Zaterdag 11 april thuis wedstrijd 
 

We kunnen hiervoor nog wel wat extra hulp gebruiken, wie wil ons bij ons achter de tafel 
staan? 

Shirt Sponsoren gezocht! 
Wie met zijn bedrijf of zijn werkgever ook shirt sponsor wil worden, neem dan contact op 
met onze penningmeester Marieke Strijker per email 

 

 
 

Sportieve groet, 

Bestuur Volleybalvereniging De Zwaluwen 

 
 
 


