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Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige 
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. 
 
Belangrijke Data 
 
 
Augustus 
11-12-13 Beachvolleybaltoernooi Hoek van Holland 
19 Oporto Open Beachvolleybaltoernooi 
23 EERSTE ZAALTRAINING 
 
September 
6 School Beachvolleybaltoernooi 
20 Algemene ledenvergadering 
 
 
Hoek van Holland 
Voor de opbouw van de volleybal velden op vrijdagavond 11 
augustus hebben we nog onvoldoende mensen en zijn aanmeldingen 
meer dan welkom. Dit geldt tevens voor het tellen in tent (onder alle 
weersomstandigheden goed te doen) en voor het afbreken.  
Meld je aan via lindafenne84@gmail.com. Meer informatie via de 
mail en op de website. 
 
Dames 2 
Door het vertrek van 2 speelsters en een langdurig geblesseerde 
speelster hebben we te weinig dames om een team te formeren. 
Hierop hebben we besloten om het dames 2 team uit de competitie 
terug te trekken. De betrokken dames zijn hiervan inmiddels op de 
hoogte gesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan een aantal 

Extra 
Nieuwsbrief 

    Nr. 6, 2016/2017 
 

 

     

 

alternatieve opties waaruit de dames kunnen kiezen. Op maandag 4 
juli as praten we met Move4U of we de samenwerking die we voor 
de jongens hebben opgezet kunnen uitbreiden voor deze dames.  
 
Heren 3 
Momenteel zijn er nog geen inschrijvingen ontvangen waardoor het 
voor nu niet reëel is om een 3e team in te schrijven. Mochten er 
tijdens de zomervakantie zich nog 3 leden aanbieden dan zullen we 
alsnog het 3e team inschrijven. Dit heeft als gevolg dat de 
teamsamenstellingen zullen veranderen.  
 
Club gevoel 
Om het club gevoel binnen onze club te stimuleren, willen we op de 
eerste thuis speeldag een etentje organiseren. Details volgen na de 
zomervakantie.  
 
Vergeet tijdens de zomervakantie je online aankopen 
niet via sponsorKliks te laten lopen. Hiermee 
sponsor je onze club zonder dat het je zelf geld kost. 
 
Materiaal 
Door de goede sponsor resultaten gaan we voor komend seizoen 
zoveel mogelijk “slechte” ballen vervangen. Er staan voor nu 14 
ballen op de planning, die begin van het nieuwe seizoen er zullen 
zijn. Daarnaast zal elke nieuwe balsponsor direct een nieuwe bal 
opleveren. Dus weet je een balsponsor dan heb je daar direct plezier 
van.  
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Welzijn E25 
Vanwege de stagnerende groei van de jeugd hebben wij de hulp in 
geroepen van Welzijn E25. Zij zijn betrokken bij sportactiviteiten op 
scholen en in de wijken. Ook helpen zij mee met het organiseren van 
schooltoernooien zoals voetbal en korfbal. Binnenkort volgt er een 
kennismakingsgesprek om te kijken wat Welzijn E25 voor ons als 
volleybalclub kan betekenen. Waarbij we het beachvolleybalveld bij 
Gophers willen inzetten. 
 
Beachen 
Op woensdag 6 september zal het schoolbeach toernooi worden 
georganiseerd. We hopen dan ook op een zonnige nazomermiddag. 
Dit toernooi wordt door Robin Lok georganiseerd. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar vrijwilligers, dit mogen uiteraard ook ouders van 
onze jeugd zijn. 
 
Kies voor Sport 
In september starten we weer met Kies voor Sport waarbij we bewust 
kiezen voor de groepen 6, 7 en 8. Kinderen kunnen dan kennismaken 
met de beginselen van het volleyballen.  
 
 
 
 
 


