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We	gaan	weer	starten!

Beste	sportvrienden,

Nu	 de	 ongekend	 zomerse	 vakantietijd	 zo’n	 beetje	 aan	 zijn	 eindje
komt,	is	het	weer	tijd	om	de	volleybalschoenen	uit	de	kast	te	halen,
op	te	poetsen	en	ons	sportief	te	richten	op	het	nieuwe	seizoen.	We
hebben	 er	 zin	 in!	 	 Vanaf	 29	 	 augustus	 (vanavond	 dus)	 starten	 de
trainingen	weer	in	De	Zandzee,	op	onze	clubavond.	We	zijn	blij	dat
Jan	Kucera	van	ons	heren	1	 team	de	meiden	A2	gaat	 trainen!	Top
Jan	 en	 succes	 gewenst.	 Voor	 het	 toernooi	 van	 31	 augustus	 in	 De
Meent	kun	 je	 je	nog	 tot	en	met	VANDAAG	opgeven	bij	Désirée,	e-
mail	dpwmpaap@gmail.com.

Het	bestuur	heeft	 in	de	afgelopen	maanden	niet	stilgezeten.	Zo	zijn
Melanie	 en	 Frieda	 met	 het	 nieuwe	 boekhoudprogramma	 druk
geweest,	heeft	Aad	de	website	geüpdatet	met	belangrijke	informatie
voor	 het	 komende	 seizoen	 en	 is	 hij	 achter	 de	 schermen	 bezig	 om
een	 nieuwe	 website	 te	 maken.	 Kijk	 regelmatig	 op	 de	 website	 voor
nieuws,	de	standen	en	wie	onze	adverteerders	zijn.	Rosa	heeft	alles
in	de	steigers	gezet	om	de	 teams	begin	 september	aan	 te	melden
voor	de	nieuwe	competitie.	We	hopen	dat	corona	nu	eens	geen	roet
in	het	eten	gaat	gooien	en	we	duimen	voor	een	vlekkeloos	verloop.
Daarbij	zijn	we	blij	met	het	feit	dat	de	bond	ons	dames	1	team	-	dat
in	 april	 kampioen	 werd	 -	 een	 plaats	 in	 de	 promotieklasse	 heeft
toegewezen.	 Dit	 betekent	 dat	 we	 in	 De	 Lunet	 getuige	 kunnen	 zijn
van	 damesvolleybal	 op	 hoog	 niveau	 in	 onze	 regio.	 Wij	 denken	 dat
toeschouwers	tijdens	de	thuiswedstrijden	gaan	genieten.

In	 het	 nieuwe	 seizoen	 gaan	 we	 met	 5	 jeugdteams	 en	 4
seniorenteams	 de	 competitie	 in,	 maar	 ook	 de	 mini’s	 gaan	 hun
wedstrijdjes	 spelen.	 De	 dames-	 en	 herenteams	 gaan	 alle
thuiswedstrijden	 op	 de	 donderdagavond	 in	 De	 Lunet	 spelen.	 De
jeugdploegen	 blijven	 op	 de	 zaterdagmiddag	 in	 de	 Meent.	 De
recreanten	 trainen	 op	 woensdagavond	 en	 zij	 zullen	 weer	 met	 drie
ploegen	 meedoen	 aan	 de	 recreantencompetitie.	 Allen	 heel	 veel
succes	gewenst.

23	 september	 start	 het	 Wereldkampioenschap	 damesvolleybal	 dat
dit	keer	ook	in	ons	land	wordt	gehouden	en	we	houden	jullie	op	de
hoogte	 van	 het	 programma	 en	 de	 mogelijkheden	 om
toegangskaarten	 te	 bemachtigen.	 Voor	 meer	 informatie	 kan	 je	 ook
kijken	 op	 de	 speciale	 pagina’s	 op	 de	 Volleybal.nl	 website.	 Onze
nationale	damesploeg	heeft	de	afgelopen	 jaren	behoorlijke	stappen
gezet	om	een	goed	resultaat	te	behalen.
Dan	 tenslotte	 toch	 nog	 iets	 over	 het	 invullen	 van	 de	 taken	 in	 het
nieuwe	 seizoen.	 Onze	 in	 de	 ALV	 afgetreden	 secretaris	 Marieke,
heeft	 	 jullie	 namens	 de	 vrijwilligerscommissie	 op	 4	 augustus	 de
enquête	 gemaild	 voor	 opgave	 van	 de	 verschillende	 functies	 en/of
taken.	 Er	 zijn	 per	 vandaag	 41	 mensen	 die	 de	 enquête	 hebben
ingevuld.	De	deadline	 voor	het	 invullen	was	ook	 vandaag	maar	de
vrijwilligerscommissie	 wil	 graag	 dat	 iedereen	 die	 daarvoor	 is
uitgenodigd	 de	 enquête	 instuurt.	 Hierbij	 nogmaals	 de	 link	 naar	 de
enquete.

In	 elk	 geval	 één	 belangrijke	 functie	 is	 tot	 nu	 toe	 nog	 niet	 vervuld
namelijk	 die	 van	 secretaris.	 Voor	 het	 voortbestaan	 van	 onze
vereniging	 is	 invulling	van	deze	 taak	 thans	een	eerste	vereiste.	Wij
hopen	 dat	 thans	 iemand	 “opstaat”	 om	 ons	 bestuur	 te	 komen
versterken!	Dus	“Join	The	Club”!
Rest	 ons	 jullie	 een	 sportief,	 succesvol	 maar	 vooral	 gezellig
volleybalseizoen	te	wensen.	Tot	ziens	op	of	om	het	veld.

Gijs	van	der	Linden,	mede	namens	Melanie,	Aad	en	Rosa.
	

	

	 	

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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