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Het	laatste	nieuws	van	volleybalvereniging	Keizer	Otto	-
Trivolley	op	een	rijtje!

Bekijk	de	webversie

April	2022

Jeugd Senioren Recreanten

In	deze	Triserver:
	
-	 Jan	 Schaaftoernooi	 25	 mei,	 schrijf	 je	 nu	 in!
Gratis	eindtoernooi	&	introducees	zijn	welkom.
-	Secretaris	gezocht!
-	 Reünie	 in	 aantocht	 2023,	 word	 lid	 van	 de
Facebook	pagina!
-	 Overzicht	 scheidsrechters	 en	 tellers:	 kijk
wanneer	je	aan	de	beurt	bent!
-	Update	vrijwilligerscommissie
-	 Vergeet	 niet	 de	 enquête	 van	 de	 TC	 in	 te
vullen,	 aan	 jullie	 allen	 rondgestuurd!	 De	 TC
senioren	wil	 vandaag	 starten	 met	 de	 indeling,
dus	 graag	 een	 korte	 reactie	 op	 eerder
gestuurde	mail.

Op	27	april	en	in	de	eerste	week	van	mei	zijn	er
GEEN	trainingen!

Vriendelijk	verzoek:	zijn	je	contactgegevens
veranderd?	Geef	het	door	aan	de

ledenadministratie!

Jan	Schaaftoernooi	25	mei	2022
Hoi	volleyfans,

Na	 2	 jaar	 is	 er	 eindelijk	 weer	 een	 eindtoernooi	 van	 het
seizoen,	beter	bekend	als	het	Jan	Schaaftoernooi.
Iedereen	van	16	jaar	en	ouder	is	welkom.	Ook	oud-leden,
vrienden	 en	 familie	 zijn	 welkom	 als	 introducee	 en
deelname	is	gratis.	Als	je	een	beetje	Hollands	bloed	hebt,
kom	je	dan	natuurlijk	:)
We	organiseren	dit	Jan	Schaaftoernooi	 in	de	Sporthal	De
Meent	 (bij	 de	 Kruisdam)	 in	 Hilversum	 en	 het	 begint	 op
woensdag	25	mei	om	half	acht	(19u30);	inloop	en	warming
up	vanaf	19	uur.

Het	thema	is:		ZOMER	RITUELEN	

Naast	 dat	 het	 meedoen	 gratis	 is,	 vallen	 er	 prijzen	 te
winnen.	Die	worden	uitgereikt	na	de	wedstrijden	onder	het
genot	 van	 hapjes	 (eveneens	 gratis)	 en	 drankjes	 (tegen
bijna	inkoopprijs).
Aanmelden	kan	via	het	aanmeldingsformulier.	Als	het	niet
lukt	 via	 deze	 link	 kan	 je	 je	 ook	 via	 Whatsapp	 of	 SMS
opgeven	 bij	 ondergetekende.	 Graag	 uiterlijk	 21	 mei
opgeven,	zodat	we	de	teams	op	tijd	kunnen	samenstellen!
Kom	 allemaal	 voor	 een	 gezellige	 en	 sportieve	 afsluiting
van	het	seizoen	zodat	je	goed	op	vakantie	kunt	gaan,	want
je	zult	daarna	het	wekelijkse	volleyen	een	paar	maanden
moeten	missen.

Voor	vragen	kun	je	mij	contacten.

Namens	de	Toernooicommissie,
Paul	Straver/06-29098365

DRINGEND	GEZOCHT:
nieuwe	Secretaris

Na	 vier	 jaar	 in	 het	 bestuur	 te	 hebben	 gezeten,	wil	 ik	me
meer	 gaan	 richten	 op	 mijn	 droom:	 kinderarts	 worden.	 Ik
stop	daarom	per	juni	2022	als	secretaris	van	deze	topclub!
We	zijn	dus	op	zoek	naar	een	opvolger.
Als	 secretaris	 draag	 je	 zorg	 voor	 de	 agenda	 en	 notulen
van	 de	 Bestuursvergaderingen	 en	 de	 Algemene
Ledenvergadering.	 Verder	 beheer	 je	 o.a.	 de	 mailbox,
schrijf	 je	 nieuwsbrieven	 (zoals	 deze)	 en	 verzorg	 je	 de
ledenadministratie.	Heb	je	interesse,	stuur	dan	een	mailtje
naar	mij!	
Marieke	van	der	Linden

Update
vrijwilligerscommissie
Dit	 seizoen	 zijn	 we	 begonnen	 met	 een	 nieuw
vrijwilligerssysteem,	 ieder	 lid	 (of	 ouder	 van	 een	 lid)	moet
iets	doen	voor	de	vereniging.	We	hebben	lang	nagedacht
over	 hoe	 we	 dit	 vorm	 moesten	 geven	 en	 zijn	 toen,	 na
goedkeuring	op	de	ALV,	vol	goede	moed	begonnen.
De	 meeste	 leden	 meldden	 zich	 snel	 aan	 voor	 diverse
functies,	 maar	 een	 aantal	 deden	 dat	 pas	 na	 diverse
mailtjes,	appjes	of	telefoontjes.
Over	het	algemeen	zijn	alle	functies	goed	opgevuld	dit
seizoen	 en	 doen	 (bijna)	 alle	 leden	 iets.	 Dat	 is	 natuurlijk
het	 doel	 van	 dit	 plan:	 “Alle	 leden,	 of	 ouders	 van	 leden,
gaan	allemaal	iets	voor	de	vereniging	doen”!	Dit	zodat	de
leden	die	altijd	heel	veel	deden	worden	ontlast,	daar	zijn
we	heel	blij	mee.
Omdat	 dit	 het	 eerste	 seizoen	 is	 dat	 we	 dit
vrijwilligerssysteem	 toepassen,	 hebben	 we	 wel	 een	 paar
kleine	 kinderziektes	 doorgemaakt.	 Er	 zijn	 wat
leermomentjes	 geweest	 die	 we	 binnenkort	 gaan
evalueren.
Zo	 kunnen	 we	 aanpassingen	 doen	 zodat	 het	 volgend
seizoen	soepeler,	duidelijker	en	beter	gaat	lopen.
Doordat	 dit	 het	 eerste	 seizoen	 is	 en	 we	 ook	 nog	 last
hebben	 gehad	 van	 Corona,	 zijn	 we	 op	 sommige	 punten
wat	mild	geweest.	Maar	vanaf	volgend	seizoen	geldt;	zit	je
in	een	commissie	en	organiseer	 je	niets,	dan	betekent	dit
dat	 je	 geen	 vrijwilligerstaken	 hebt	 verricht	 en	 dus	 een
andere	 taak	 moet	 vervullen	 of	 je	 taak	 met	 een	 bedrag
moet	afkopen.
Conclusie:	 bijna	 alle	 leden	 hebben	 iets	 gedaan,	 er	 zijn
maar	 drie	 leden	 die	 zich	 niet	 hebben	 opgegeven	 voor
vrijwilligers	 taken	 en	 er	 zijn	 maar	 drie	 “boetes”	 ontstaan
door	het	niet	op	komen	dagen	bij	een	taak.

Wij	 gaan	 het	 nog	 evalueren	 maar	 we	 zijn	 over	 het
algemeen	zeer	tevreden,	we	hopen	jullie	ook!

Als	jullie	nog	tips	hebben	voor	volgend	seizoen,	geef	dit
dan	 voor	 9	 mei	 door
via:	vrijwilligerscommissiekot@gmail.com.

Namens	de	Vrijwilligerscommissie	bedankt!
Esther	en	Erwin

DE	REÜNIE	VOOR	OUD-LEDEN
KOMT	ER	-	HOORT	ZEGT	HET
VOORT

De	plannen	voor	de	reünie	voor	oud-leden	ter	gelegenheid
van	ons	zevende	lustrum,	volgend	jaar,	zijn	intussen	klaar.
Vier	 enthousiaste	 (oud-)leden	 hebben	 tijdens	 een
avondsessie	 ideeën	 voor	 deze	 happening	 uitgewerkt.
Tijdens	 het	 geblader	 in	 fotoboeken	 en	 krantenartikelen
werden	mooie	herinneringen	opgehaald	en	uiteindelijk	ook
een	 datum	 geprikt:	 SAVE	THE	DATE,	13	MEI	 2023.	 Het
wordt	 een	 feestdag	 voor	 leden	 en	 een	 reüniefeest	 voor
oud-leden.	Michaela,	Ronald,	Ellie	en	Désirée	vormen	de
reüniecommissie	en	willen	zoveel	mogelijk	oud	leden	van
V&S,	Servio,	Keizer	Otto,	Olly	B	en	Trivolley	opsporen	en
attent	 maken	 op	 de	 speciaal	 voor	 hen	 besloten
facebookgroep,	KO-Trivolley	Reünie.	Het	is	de	bedoeling
met	 elkaar	 allerlei	 oude	 foto’s	 van	 feesten,
(buiten)toernooien,	 krantenartikelen	 over	 het	 volleybal
vanaf	 pakweg	 1960	 in	 onze	 regio	 te	 verzamelen	 en	 te
“posten”	om	zo	herinneringen	op	 te	halen	als	voorproefje
op	deze	grootse	happening	op	13	mei	 2023.	Heb	 je	 zelf
artikelen?	Word	ook	lid,	zet	ze	op	de	facebookpagina	dan
kan	iedereen	meegenieten!!	Wellicht	word	je	de	komende
maanden	ook	door	iemand	uitgenodigd	“lid	te	worden”.
Heb	je	niets	met	Facebook?	Geen	probleem,	iedereen	die
zich	 aanmeldt	 per	 mail
bij	 kotrivolleyreunie@gmail.com	 ontvangt	 regelmatig
een	REÜNIEUWSBRIEF.
O	ja,	alle	ontvangen	materiaal	wordt	natuurlijk	niet	gedeeld
met	anderen	buiten	de	groep!
	
Hoort	zegt	het	voort:	de	reünie	komt	er	dus	word	lid	van	de
speciale	facebookgroep	KO-Trivolley	Reünie.
	

Overzicht	scheidsen	en	tellen
Beste	scheidsrechters	en	tellers,	we	zijn	bijna	aan	het	eind
van	 het	 seizoen.	 Er	 zijn	 echter	 nog	 drie	 data	 dat	 er
thuiswedstrijden	worden	 gespeeld:	 28	 april,	 9	mei	 en	 12
mei.	 Shandrelica	 Dinzey	 is	 onze	 gewaardeerde
coördinator	 die	 het	 schema	 verzorgt	 en	 regelmatig
updatet.	 We	 vragen	 alle	 scheidsrechters	 en	 tellers	 om
regelmatig	op	de	website	te	kijken	of	je	aan	de	beurt	bent
om	 te	 fluiten	 of	 te	 tellen.	 Het	 overzicht	 is	 wellicht	 een
beetje	verstopt	op	de	website.	Daarom	zal	de	webmaster
de	 toegankelijkheid	 tot	 het	 overzicht	 vergroten.	 Het
schema	 kan	 je	 vinden	 op	 de	 volgende
pagina:	 http://www.ko-trivolley.nl/de-
vereniging/scheidsrechters/.	 Als	 je	 direct	 het	 laatste
overzicht	wilt	zien,	klik	dan	op	deze	link.

Ten	slotte...
Graag	willen	we	de	TriServer	maken	tot	een	nieuwsbrief	waar
ieder	team	en/of	lid	zich	bij	betrokken	voelt.	Wil	je	iets	kwijt,	je
team	voorstellen	of	heb	je	een	leuk	wedstrijdverslag?	Stuur	een
mailtje	 naar	 het	 bestuurssecretariaat	 t.a.v.	 Marieke	 van	 der
Linden.

Enquêtes:
Vergeet	 niet	 om	 de
rondgestuurde	 enquêtes	 vanuit
de	 TC's	 in	 te	 vullen	 om	 je
wensen	 voor	 volgend	 seizoen
kenbaar	te	maken!

In	case	of	emergency
Waar	hangen	de	AED's?

-	 Sporthal	 de	 Lunet:	 in	 de	 centrale
hal	 na	 binnenkomst	 rechts	 aan	 de
wand
-	Sportcentrum	 de	 Zandzee:	 achter
de	 balie	 van	 de	 receptie	 van	 het
zwembad
-	 Sporthal	 de	 Meent:	 bij	 de	 ingang
van	 Wijkcentrum	 de	 Kruisdam
(gebouw	 aangrenzend	 aan	 de
sporthal)

Tips	&	mededelingen
	

Maak	 een	 foto	 van	 je	 spelerskaart	 en

bewaar	 deze	 op	 je	 mobiel.	 Bij	 een

invalbeurt	komt	het	nogal	eens	voort	dat

de	spelerskaart	vergeten	wordt.	Een	foto

op	 je	 mobiel	 is	 voor	 de	 scheidsrechter

voldoende.

Heb	 je	 nog	 geen	 foto	 voor	 op	 je

ledenpas	 naaar	 de	 secretaris	 gestuurd?

Doe	dit	dan	snel!	Het	hoeft	geen	officiële

pasfoto	 te	 zijn,	 als	 het	 maar	 een

duidelijke	foto	van	voren	is.

Onze	 website	 wordt	 zeer

frequent	 bijgewerkt	 met	 het

laatste	 nieuws!	 Zo	 blijf	 je	 op	 de	 hoogte

van	de	meest	recente	ontwikkelingen.

Sponsorkliks
Online	 bestellingen:	 goed	 voor	 de
club!

Vergeet	 niet	 al	 je	 online	 aankopen	 via

Sponsorkliks	te	doen!	Via	de	button	op	onze

website	kun	je	via	'SponsorKliks'	bij	ruim	150

winkels	 online	 shoppen.	 Deelnemende

winkels	 zijn	 onder	 andere	 populaire

webwinkels	 als	 bol.com,	 CoolBlue,

booking.com	 en	 MediaMarkt!	 Bij	 elke

aankoop	 ontvangt	 Keizer	 Otto-Trivolley	 een

commissie.	 Klik	 voor	 je	 volgende	 online

aankoop	 dus	 eerst	 op	 de	 SponsorKliks-

button,	 je	betaalt	niets	extra's	en	wij	kunnen

het	 geld	 goed	 gebruiken!	 Namens	 de

vereniging	 bedankt	 voor	 deze	 kleine	moeite

die	 voor	 onze	 vereniging	 een	 groot	 verschil

maakt.

DKV	toernooi
	
Beste	verenigingen,

De	 inschrijvingen	voor	het	DKV	 toernooi
zijn	geopend!	Vanaf	nu	kun	jij	je	met	jouw
team	inschrijven	voor	het	toernooi.

Op	het	buitentoernooi	 spelen	 teams	van
de	 recreanten	 tot	 en	 met	 de
promotieklasse	en	op	het	binnentoernooi
spelen	teams	van	de	derde	divisie	tot	en
met	 de	 eredivsie.	 De	 kosten	 voor	 het
buitentoernooi	 bedragen	 €75	 en	 de
kosten	voor	het	binnentoernooi	bedragen
€95.	 Geïncludeerd	 in	 de	 kosten	 zijn	 de
inschrijfgelden	 voor	 het	 gehele	 team,
toegang	 tot	 het	 vrijdagavond-	 en
zaterdagavondfeest	en	de	activiteiten	die
tijdens	het	 toernooi	georganiseerd	zullen
worden.	De	kosten	zijn	exclusief	BBQ	en
accommodatie.

Je	 kunt	 je	 inschrijven	 via	 onze
website	 dkvtoernooi.nl.	 Bij	 het	 opgeven
voor	 het	 toernooi	 geef	 je	 aan	 op	 welk
niveau	 je	 team	 speelt,	 of	 je	 een	 heren-,
dames-,	 of	 mixteam	 bent	 en	 hoeveel
personen	 er	 in	 je	 team	 zitten	 (minimaal
6).

Mochten	 er	 nog	 vragen	 zijn	 dan	 kun	 je
voor	 meer	 informatie	 kijken
op	 dkvtoernooi.nl	 of	 een	 mailtje	 sturen
naar	info@dkvtoernooi.nl.

Graag	tot	ziens	op	3,	4	en	5	juni!

Met	sportieve	groet,

Mandy	Verhoef

Secretaris	'21	-	'22
Stichting	 Donitas-Kroton-Veracles
Toernooi	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	secretariskotrivolley@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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