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Woord van de voorzitter 
 
De eerste helft van het seizoen zit er bijna op, waarbij er in 
een paar maanden tijd is er een hoop veranderd.  
Ik zie de veranderingen om mij heen, in de commissies, het 
bestuur en in de teams. Deze veranderingen dragen positief 
bij aan het “WIJ” gevoel. Samen zijn tot veel meer in staat 
dan een enkel individu.  
Hierop aansluitend wil ik jullie vragen om te kijken naar 
balsponsoren. Heb je er een meld deze dan via de 
sponsorcommissie, zij regelen dan een contract waarop de 
voorwaarden staan vermeld. Hiermee blijven deze contracten 
eenduidig. Elke balsponsor levert direct een nieuwe bal op en 
die kunnen we hard gebruiken. 
 
Heb je ideeën over hoe zaken anders of beter georganiseerd 
kunnen worden, schroom dan niet om aan te kloppen. Goed 
voorbeeld hiervan is de realisatie van ons 3e heren team. Er 
was enige onrust over wie waar zou gaan spelen (in welk 
team). In overleg met de betrokken aanvoerders is dit 
opgelost, zoals het hoort. Dit betekende dat beide teams 
concessies moesten doen, maar zodanig dat het acceptabel 
is.  
De TC zal begin volgend jaar overleg voeren met de 
aanvoerders van de teams, om wensen en verwachtingen in 
kaart te brengen. 
 
Tot slot wens ik jullie fijne kerstdagen toe en hoop ik jullie 
allemaal op het mini maxi toernooi en/of het oliebollen 
toernooi te zien, alvorens het jaar wordt afgesloten. 
   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron van Straaten 



Belangrijke Data 
 
December 
28 Mini Maxi/Oliebollen toernooi 
 
Januari 
4 geen jeugdtraining 
 
Februari 
 
Maart 
1 geen jeugdtraining ivm voorjaarsvakantie 
 
April 
7 Bedrijvensponsortoernooi 
 
 

 
 
 
Nieuwe leden 

Willem Fortuin 
Sven de Vette 
Peter Olthof 
Wilmar den Ouden 
Roos Paardekam 
Anouk Hazelzet 
 

 
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  
 
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. Bestuur mail 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 

Dit jaar zijn er weer veel kinderen voor de vereniging op pad 
gegaan met de loten van de Grote Clubactie. 

In totaal zijn er maar liefst 162 loten verkocht. Dat betekent 
dat MVC € 382,32 heeft verdiend. Geld wat de vereniging 
goed kan gebruiken. 

De kinderen die meer dan 20 loten verkocht hebben, 
verdienen een 2e entree kaartje gratis voor een pretpark. Dit 
zijn; Xannelou, Sanne, Tim en Brent. 

Sanne heeft de meeste loten van allemaal verkocht en wint 
daarmee een cadeaubon van € 25,-! 

Van harte gefeliciteerd Sanne! 

 

TC  

Je hebt het vast al in de zaal gezien en anders hierboven 
onder het kopje ‘nieuwe leden’ gelezen; er zijn weer 
voldoende heren om een heren 3 team te vormen. De tweede 
helft van de competitie zal er dan ook met twee heren teams 
in de 3e klasse gespeeld worden. Veel succes mannen! 
 
De recreanten zijn op zoek naar nog een heer. Er zijn er 
twee, maar drie is gewenst. Als senior heren lid mag invallen 
natuurlijk ook. Je mag zowel reguliere als recreanten 
competitie spelen.  
Voor meer informatie kun je bij Patricia Pols terecht. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorcommissie 

 

De Sponsorcommissie is goed op dreef. Het eerste nieuwe 

sponsorcontract ligt klaar om getekend te worden.   

TBI Services heeft aangegeven graag sponsor te willen zijn 

van ons Heren 1 in het seizoen 2016/2017 en 2017/2018.  

Er wordt nu gekeken naar de aanschaf van T-shirts met het 

bedrijfslogo er op.  

 



 

En verder: 

 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. 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=30

50  

 Balsponsor voor 50 euro! 

 

Vind jij ook dat wij nieuwe ballen nodig hebben? 

Check snel de ballenthermometer om te zien hoe we er nu 

voor staan.  

Ken jij mensen of bedrijven die ons willen sponsoren? Dit 

kan al vanaf 50 euro. 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. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3050
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3050


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Overige zaken 

 

 Mini/Maxi en Oliebollentoernooi 
Op woensdag 28 december wordt van 17:00 tot 19:00 
wederom het Mini/Maxi toernooi georganiseerd. 
Hierbij worden, per team, twee ouders/verzorgers 
gekoppeld aan twee jeugdleden. Aansluitend om 19.30 
uur is het oliebollentoernooi.  
Kom gezellig volleyballen en/of een oliebolletje eten. 
Inschrijven via robin_lok@hotmail.nl  
 

 Bedrijvensponsortoernooi 
Al voor de tweeëntwintigste keer vindt op 7 april 2017 
een bedrijvensponsortoernooi plaats. De hoofdsponsor 
van dit toernooi is MTS Euro Products.  
Inschrijven kan nog steeds; Zoek op je werk nog 5 
andere (mag ook meer) collega’s, die het erg leuk 
vinden om een avond te sporten met jou. Bezoek je 
baas en vraag of zij/hij voor maar 65 euro jouw team 
wil sponsoren (en dat wil zij/hij want het is een van de 
goedkoopste teambuildingsuitjes die er bestaat) en 
volleybal mee!  
Meer informatie en/of inschrijven voor 24 maart 2017 
via sponsortoernooi@mvcmaassluis.nl 
 

 Overzicht e-mailadressen 
 
bestuur@mvcmaassluis.nl  
De bestuursmail 
 

mailto:robin_lok@hotmail.nl
mailto:sponsortoernooi@mvcmaassluis.nl
mailto:bestuur@mvcmaassluis.nl


penningmeester@mvcmaassluis.nl 
Voor alle financiële zaken 
 
recreanten@mvcmaassluis.nl  
Betreft mail adres voor de recreanten. Deze wordt 
doorgestuurd aan Patricia 
 
sponsorcommissie@mvcmaassluis.nl  
Mailadres van de sponsorcommissie. Deze is in beheer 
bij Bart. 
sponsortoernooi@mvcmaassluis.nl  
Mailadres m.b.t. BST. Wordt doorgestuurd aan 
Matthijs, Cynthia en Mike 
 
tc@mvcmaassluis.nl  
Technische Commissie-mailbox. Wordt doorgestuurd 
naar Petra en Matthijs.  
 
verslagen@mvcmaassluis.nl                         -              
Wedstrijdverslagen kun je hier naar toe mailen. Wordt 
doorgestuurd naar Alex, Cynthia, Frey, Linda, Patricia 
en Webmaster 
 
webmaster@mvcmaassluis.nl 
Wanneer je vragen hebt over de website. Wordt 
doorgestuurd naar Wilmar. 
 

wedstrijdsecretaris@mvcmaassluis.nl 
Mailbox voor de wedstrijdsecretaris. Deze wordt 
doorgestuurd naar Ellen. 
 
beachcourt@mvcmaassluis.nl  
Betreft beachvelden bij Gophers. Mails worden 
doorgestuurd aan Frey. 
 

mailto:penningmeester@mvcmaassluis.nl
mailto:recreanten@mvcmaassluis.nl
mailto:sponsorcommissie@mvcmaassluis.nl
mailto:sponsortoernooi@mvcmaassluis.nl
mailto:tc@mvcmaassluis.nl
mailto:verslagen@mvcmaassluis.nl
mailto:webmaster@mvcmaassluis.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@mvcmaassluis.nl
mailto:beachcourt@mvcmaassluis.nl


beachvolleybal@mvcmaassluis.nl  
Betreft mailadres t.b.v. het Oporto Open. Deze wordt 
door gestuurd naar Willem 

 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 nieuwe zaalwacht rooster vind je binnenkort op de 
website.  

 

mailto:beachvolleybal@mvcmaassluis.nl
mailto:verslagen@mvcmaassluis.nl

