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Woord van de voorzitter 
 
Nog een maandje en dan zitten de wedstrijden erop voor dit 
seizoen. Wij zijn samen met de TC bezig met de voorbereidingen 
voor het volgende seizoen. Zo zijn we samen met MOVE, uit 
Vlaardingen, aan het bekijken of er een mogelijkheid bestaat tot 
samenwerken met de jeugd, zodat we onze jongens en meisjes een 
eigen competitie kunnen bieden. Dit is geen fusie!   
 
Het ledenaantal bij de senioren is nog steeds krap en het zou mooi 
zijn als er nog een paar leden bij komen. Om dit te bewerkstelligen 
wil ik een beroep doen op jullie, begin als eerste met het schrijven 
van de wedstrijd verslagen. Deze worden wekelijks geplaatst in de 
Schakel  en Maassluis.nu en zijn daarmee direct een stukje 
publiciteit voor onze club. Dit neemt niet weg dat als jullie mensen 
kennen dat die direct benaderd kunnen worden. 
 
Helaas is het zo dat we geen enkele zaterdag meer alle teams 
tegelijkertijd thuis hebben spelen, daarom willen we op 
woensdagavond 19 april na de laatste teamtraining een gezellig 
avondje organiseren voor alle leden. Meer informatie hierover lees 
je bij de overige zaken. 
 
In de maand mei hebben we een halve zaal gehuurd, zodat degene 
die in de zaal willen ballen dat kunnen blijven doen. Daarnaast wil 
ik jullie erop wijzen dat er nog diverse toernooien worden 
georganiseerd door MVC. 
 
Anders dan afgelopen jaar zullen we de facturen voor het seizoen 
2017-2018 begin juli versturen, zodat de contributie voor start van 
het nieuwe seizoen is voldaan.  
 
Tot slot nog veel spelvreugde gewenst en mogelijk kunnen we dit 
seizoen toch nog een kampioen huldigen. De jongens en meisjes 
van JC-1 staan bovenaan in hun competitie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron van Straaten 



Belangrijke Data 
 
April 
7 Bedrijvensponsortoernooi 
19 Bittergarnituur voor ieder team 
 
 
Mei 
3 beachcourt bij de Gophers open 
20 jeugduitje 
31 laatste zaal training 
 
-in mei, bekendmaking teamindeling TC 
 
-Move4U jeugd traint mee  
(10, 17, 24, 31 mei 18.30-20.00 uur) 
 
 
Juni 
10 TBI Servicis beachtoernooi 
 
-Beachtraining jeugd (datum volgt) 
 
Juli 
-contributie facturen 
 
Augustus 
12 13 Beachvolleybaltoernooi Hoek van Holland 
 

 
 

 
 
 



Nieuwe leden 

 
 

 
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 van wedstrijd-wijzigingen 

- Secretaris  

Taken; agenda en notulen maken van de bestuursvergaderingen. 

Bestuur mail bijhouden. 

- Beachvolleybal Hoek van Holland 

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. 

 
Jeugd 

 
Samenwerking Move4U 
Als club vinden wij het belangrijk dat de kinderen allemaal zoveel 
mogelijk plezier uit hun sport kunnen halen. Daarom bekijken wij de optie 
om volgend seizoen een meisjes B team en een jongens B team te 
vormen. 
 
Zowel wij als Move4U, uit Vlaardingen, hebben niet voldoende C en B 
jeugdleden om complete teams te vormen. Daarom zijn wij in gesprek 
gegaan om een samenwerking op te zetten. Dit is geen fusie.  
Het idee is om twee competitie teams op te zetten, welke bestaan uit 
een mix van kinderen van MVC en Move4U. Deze kunnen in de eerste helft 
van de competitie 2017-2018 deelnemen. 
 
Wat betekent dit? 
-Sinds deze week traint onze C jeugd  op maandag mee in Vlaardingen. 
-Petra Jager (d1) is hier ook bij aanwezig als trainster van de jeugd.  
-Gedurende de maand mei zal de B/C jeugd van Move4U bij ons in de 
wethouder Smithal trainen op de woensdagen van 18.30-20.00 uur 
-Binnenkort zal ons bestuur met het bestuur van Move4U om tafel gaan 
om dit verder vorm te geven. 

 
Jeugduitje 
op zaterdag 20 mei organiseren wij een leuke dag voor de MVC jeugd! Zet 
de datum alvast in je agenda vast 

Meer informatie krijgen de jeugdleden in een aparte brief. 
 

Jeugd beachvolleybal 
In juni zal er door Frey (h1) en Robin (d2) beachvolleybal voor de 
jeugdleden georganiseerd worden. 
Details volgen nog. 



TC 

 
Oproep aan diegene die nog niet zijn wensen voor volgend 
seizoen heeft ingevuld op het antwoordformulier. 
De TC wil graag in mei een teamindeling bekend maken, zodat iedereen 
vroegtijdig op de hoogte is hoe wij volgend seizoen starten. 
Hiervoor is het nodig dat jij zsm je antwoordformulier invult. Deze is per 
mail aan jou verstuurd. 

 
Teamindeling 2017-2018 
Dit jaar willen wij in mei/juni de definitieve teamindeling duidelijk 
communiceren aan jullie. Hiervoor is het dus ook nodig dat jouw 
antwoordformulier, zoals hierboven beschreven, wordt ingeleverd. 
 
Zodra deze indeling definitief is, zullen de contributie facturen verstuurd 
worden. 
Vorige jaren liepen wij als club vaak tegen het probleem aan dat men 
alsnog in september besloot om te stoppen, terwijl de club al kosten 
gemaakt had voor deze persoon. Met deze maatregel willen wij graag 
iedereen zekerheid bieden over het komende volleybalseizoen en 
daarnaast de club financieel gezond houden. 

 

Ken jij nog mensen die ook wel willen volleyballen? 

Wij zijn op zoek naar:  

heren 1e, 2e en 3e klasse 

dames 1e en 3e klasse 

recreanten heren 

Jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 14 jaar kunnen 

bij ons B team aansluiten.  

Jeugd vanaf 8 tot 12 jaar is welkom in de CMV 

 

 

 



Sponsorcommissie 
 Koop via Sponsorkliks! 

De teller staat op 108,- Euro dit seizoen, dankzij jullie! 

56,- Euro hiervan moet nog uitbetaald worden aan ons, maar wij 

zijn goed op weg. 

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! 

Er zijn ondertussen 6 balsponsoren! 

 

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 

  
 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 

 
 Op 19 april staat er voor ieder team een schaal met 

bittergarnituur klaar bij Lian in het Smitje. 
Er is dit seizoen vrijwel geen enkele zaterdag waarop alle teams 
tegelijk in de wethouder smithal een wedstrijd hebben. Een 
mosselavond oid is lastig daarom. Om het seizoen toch leuk af te 
sluiten met je team, bieden wij als club daarom wat lekkers aan 
op woensdag 19 april. 
Na je training kun je samen met je team een schaal 
bittergarnituur bestellen bij Lian. 
 

 

 TBI Servicis Beachtoernooi 

Op 10 juni vanaf 12.00 uur organiseert MVC het 

Beachvolleybaltoernooi voor bedrijven en instellingen. 

Dit toernooi wordt gesponsord door TBI Servicis uit Hoogvliet. De 
teamsponsor van Heren 1. 
 
Het toernooi vindt plaats op het terrein van de Gophers. Er wordt 
met 4 personen in een team gespeeld. Afsluitend is er een 
gezellige BBQ.  
 
Tip: voorafgaand aan het toernooi kun je met je team een avond 

mailto:sponsortoernooi@mvcmaassluis.nl


beachvolleybal training krijgen voor 50,- euro. Dit geld wordt door 
MVC gebruikt voor de aanschaf van nieuwe ballen. 

 
 Beach life Hoek van Holland  

Op 12 en 13 augustus vindt weer een volleybaltoernooi in Hoek 
van Holland plaats. Zoals ieder jaar kunnen wij een aardig centje 
verdienen door onze diensten hiervoor aan te bieden. 
Help jij mee opbouwen/afbouwen of tellen in de tenten? Meld je 
aan bij Edwin Suykerbuyk (h3) of Linda Fenne (d1). 
Meer informatie via de mail en op de website 
 

 Wedstrijdverslagen  
door wedstrijdverslagen te schrijven kunnen wij ook eventuele 
nieuwe spelers bereiken. De verslagen worden in persberichten 
voor de Schakel en Maassluis.nu gebruikt. 
Wedstrijdverslagen kun je uiterlijk zondags mailen 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. 
 

 

mailto:verslagen@mvcmaassluis.nl

