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Woord van de voorzitter 
 
Nu het seizoen is gestart is het tijd voor een eerste 
nieuwsbrief. De opkomst op de ALV was goed te noemen en 
de respons vanuit de leden was zeer goed. Ik ben blij om te 
zien dat de sponsorcommissie proactief bezig is. Dit geeft mij 
persoonlijk maar ook mijn medebestuursleden extra energie 
om de taken op te pakken en af te handelen. Een vereniging 
is ervoor en van ons allemaal en samen doen maakt het 
leuker en gemakkelijker.  
 
Ook bij de jeugd zie ik dit terugkomen waarbij ouders helpen 
om de zaken rondom het team te organiseren. Hiermee 
zorgen ze tevens dat de jeugd ook voldoende aandacht blijft 
krijgen.  
 
De komende maanden zullen wij als bestuur met de diverse 
commissies spreken om ervoor te zorgen dat we door blijven 
gaan en dat we niet terugvallen. 
 
Ik wil toch nog even kwijt dat het erg jammer vind dat een 
club-icoon als Willem Fortuin de club heeft verlaten. Hij was 
toch de persoon die er altijd stond als er wat georganiseerd 
moest worden. Zulke mensen binnen je vereniging vervang je 
niet zomaar en kan je niet genoeg bedanken. Hopelijk keert 
hij spoedig weer terug.  
 
Allemaal veel succes en plezier met spelen van jullie 
wedstrijden en uitvoeren van de verenigingstaken.  Mocht je 
zelf enthousiast zijn geworden om ook deel te nemen in een 
commissie of in het bestuur zie hieronder de vacature 
rubriek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron van Straaten 



Belangrijke Data 
 
Oktober 
1 start verkoop Grote Clubactie 
19 Herfstvakantie geen jeugdtraining  
 
November 
16 kies voor sport 
23 kies voor sport 
30 kies voor sport 
 
December 
7 kies voor sport 
8 Trekking Grote Club Actie 
14 kies voor sport 
28 Mini Maxi/Oliebollen toernooi 
26 dec-6 jan kerstvakantie, geen jeugdtraining 
 
 

  
 

 Nieuwe leden 
Merrily Versluis 
Robin Lok 
Lexi Knoop 
Ahmed Qhaemi 

 
Als je ook een nieuw lid bent, maar hier niet bij staat, vul een 
inschrijfformulier in en lever die in bij Ellen Strik ( dames 1 ). 
Ook als je bent verhuisd, of je hebt een nieuw telefoonnummer of 
emailadres: geef het door! 
 

Vacatures  
Dit seizoen hebben zich een aantal mensen gemeld om 
functies uit te voeren. Als bestuur zijn wij heel blij met de 
inzet van deze mensen. 

 

- Website; Alexander de Jong 

- De sponsorcommissie (brainstorm); Edwin Hazelzet, 
Alexander de Jong en Bart Huizinga 

- Persberichten; Patricia Pols (met als back up Cynthia 
Meerman) 

- Grote Clubactie; Gabrielle Feuerberg en Linda Fenne 

- Mini Maxi/ oliebollen toernooi; Robin Lok 

- Beach life; Edwin Suykerbuyk, Linda Fenne en Marcel de Jong 

Voor het seizoen 2017-2018 zijn wij op zoek naar personen 
voor de onderstaande functies. Indien je interesse hebt, of 
meer informatie over een functie wilt hebben, kun je contact 
opnemen met het bestuur en kun je eventueel dit seizoen al 
meedraaien. 
 

- Voorzitter. Taken; Het leiden van de bestuursvergaderingen. 
Het optreden bij officiële handelingen, het zorgen dat 
andere hun taken kunnen uitvoeren, het optreden als 
woordvoerder bij geschillen binnen de vereniging. 

- Wedstrijdsecretaris. Taken; het bijhouden en van wedstrijd 
(-wijzigingen) 

- Secretaris. Taken; agenda en notulen maken van de 
bestuursvergaderingen. Bestuursmail bijhouden. 



 
- Beach Life. Taken; Het mobiliseren van zoveel mogelijk 

vrijwilligers voor het Beach toernooi. Communicatie met 
organisatie van Beach life. 

- Jeugdcommissie. Taken; coördineren van alle zaken omtrent 
de jeugd 

- Bestuurslid. Taken; Ondersteuning bieden op verschillende 
gebieden: oa communicatie binnen de club, 
bestuursvergaderingen, contact met diverse commissies. 

 
Grote Club Actie 
De Grote Club Actie is gestart. Koop snel een lot bij een van 
de jeugdleden! 
 
Ook dit jaar maak jij weer kans op prijzen als je loten 
verkoopt. 

 20 loten verkopen; gratis kaartje voor Slagharen, Duinrell, 
Schiphol behind the scene 

 Kans op een tegoed bon van 25 euro als jij de meeste loten 
van de club verkocht hebt. 

 Je kunt je inschrijven voor het winnen van een IPad ! (Zie 
verkoopboekje) 

 
Overigens is er ook weer een Superlot te koop! Dit is een lot 
van 150,- euro, hiervoor krijg je 50 lotnummers. 
Leuk om als bedrijf of afdeling te kopen. En zo sponsor je de 
club! 
 
Door het verkopen van dit lot maken wij ook nog eens kans op 
een feest van twv 5000,- euro!! 

TC 
Om dit jaar vooraf duidelijkheid te hebben welke teams na 
de competitie op de Beach velden bij de Gophers willen 
spelen, zal er door de TC en Bestuur een enquête verspreid 
worden. 
Deze kunnen jullie binnenkort verwachten. 
 
De recreanten zijn op zoek naar nog een heer. Er zijn er 
twee, maar drie is gewenst. Je mag zowel reguliere als 
recreanten competitie spelen.  
Voor meer informatie kun je bij Patricia Pols terecht. 
 
 

Notulen ALV 
Bijlage 



Sponsorcommissie 
 

De eerste bijeenkomst van de sponsorcommissie heeft mooie 
plannen opgeleverd. Maar met plannen alleen komen we er 
niet en om goede resultaten te boeken hebben wij de hulp 
van iedereen binnen de vereniging nodig!  
 
"Wat kan ik doen?", vraag je je af?  
Goed dat je het vraagt!" 

 Koop via Sponsorkliks! 
Klik op de Sponsorklik-link 
op onze website en koop 
vervolgens je producten in 
winkels zoals Bol.com, 
Booking.com, Zalando en nog honderden andere shops. Bij 
iedere aankoop wordt er geld aan ons uitgekeerd.  
Samen gaan wij voor die 500 euro! Kijk snel op de 
thermometer om te zien hoe wij er nu voor staan. 
 
De feestdagen komen er weer aan en veel mensen doen hun 
inkopen online. Via de volgende link kom je bij 
verschillende webwinkel waar je artikelen kan bestellen die 
geld opleveren voor MVC: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=30
50  

 Balsponsor voor 50 euro! 

Ken jij mensen of bedrijven die ons willen sponsoren? Dit 
kan al vanaf 50 euro. Onze ballenkast kan wel wat nieuwe 
ballen gebruiken. Het logo van het bedrijf komt een week 
op de website en blijvend op de ballen thermometer.  
 

 Facebook! 
Kijk eens op onze pagina en like en deel! 

Ook leuk om wedstrijdverslagen te lezen en andere 
informatie te delen. 



 

Overige zaken 
De wedstrijdverslagen kunnen uiterlijk zondags gemaild 
worden naar verslagen@mvcmaassluis.nl. Deze komen op de 
website te staan en worden gebruikt voor het schrijven van 
persberichten. 
Andere informatie die belangrijk is om te melden kan hier 
ook naar toe gemaild worden. 
 
Denk eraan om de wedstrijdsecretaris tijdig te informeren 
over het eventueel verzetten van een wedstrijd. Op deze 
manier voorkomen wij onnodige boetes vanuit de Bond. 
 
Het zaalwacht rooster is iets aangepast. De nieuwe versie 
vind je op de website.  
 


