Nieuwsbrief
Nr. 2, 2018/2019
Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke Data

Oktober
13 nieuwe wedstrijdshirts D1 en CMV
15 start verkoop Grote Club Actie loten
17 nieuwe wedstrijdshirts MB
31 opgeven voor de mosselavond
November
10 MOSSEL AVOND
(maar friet met saté of iets anders mag ook )
20 einde verkoop Grote Club Actie
December
12 trekking Grote Club Actie
28 Jaarlijkse Mini Maxi en Oliebollentoernooi
Nieuwe wedstrijdkleding
Dit seizoen zal er gespeeld worden in nieuwe wedstrijdkleding. De
eerste kleding wordt morgen op 13 oktober uitgedeeld. De prijs per
shirt is 34,80 euro. Per herenbroekje is de prijs 15,99 euro. Voor deze
kosten ontvang je een persoonlijke factuur per e-mail.
CMV jeugd en Dames 1 ontvangen 13 oktober de nieuwe tenues. MB
zullen as woensdag 17 oktober de shirts ontvangen. De recreanten
volgen over circa 3 weken.
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MOSSELAVOND of friet met saté, kroket, frikandel, kaassouflé…
mag natuurlijk ook
Kom jij ook?
Voor wie: voor iedereen die van mosselen, friet en snacks houdt.
Jeugd, senioren, vaders, moeders, tantes, ooms, vriendjes
Wanneer: 10 november 2018
Waar: ’t Smitje
Opgeven: via jouw trainer of aanvoerder
Opgeven vóór 31 oktober. Graag een lijstje per team wat wie wil eten
en deze inleveren bij Linda van dames 1. bestuur@mvcmaassluis.nl
Mosselen 15,- euro
Saté met friet 12,50 euro
Friet met frikandel, kroket, kaassouflé
Grote Club Actie
Net als voorgaande jaren kun je loten kopen bij de Grote Club Actie.
De verkoopboekjes gaan al rond. De jeugd is ook onderweg met
verkoopboekjes. De loten kosten 3 euro per stuk en deze wordt per
automatische incasso geind. Bij de afschrijving staat jouw lotnummer
genoemd. Op 12 december vindt de trekking plaats. Je kunt nog loten
kopen tot 20 november.
Van de opbrengst willen wij dit jaar nieuwe ballen en nog een blauw
ballenwagentje kopen.
Steun jij de club door een lot te kopen?
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Actie foto’s
Maak een teamfoto, actiefoto’s tijdens je wedstrijd en/of juist van de
gezelligheid na de wedstrijd. Stuur ze naar
verslagen@mvcmaassluis.nl Leuk voor de website, Schakel en op
Facebook!
Trainingsveld en tijd
Het is je vast wel opgevallen dat je op wisselende velden moest
trainen de afgelopen weken. Dit had te maken met een dubbele
zaalboeking van ons als MVC en de Gymnastiek vereniging. Nu is
dit recht getrokken en zal dit niet meer voorkomen. Wanneer er een
wedstrijd op de woensdagavond gespeeld wordt, worden deze in de
vrije zaalhelft gespeeld. De teams die trainen blijven aan 1 kant.
Zaalrooster en scheidsrechters
Het zaalrooster is via de aanvoerders gecommuniceerd en de taken
zijn binnen jouw team verdeeld. Het rooster is nu ook op de website
geplaatst.
Wil jij jouw geheugen even opfrissen of ben je gewoon
nieuwsgierig?
Via deze link kun je de spelregels nalezen, vind je oefenstof en de
eindtest. https://www.volleybalmasterz.nl/spelregels/ (Website
Volleybalmasterz spelregels en toetsen)
Ook meisjes B zal een instaptoets maken om een scheidsrechters
licentie te behalen zodat zij CMV wedstrijden mogen fluiten.
Nieuw zijn de wedstrijden van de CMV in onze zaal. Voor spelregels
van de CMV niveau 5 verwijzen wij jou graag naar de volgende
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link;
https://www.nevobo.nl/cms/download/2338/spelregels%20cmv%202
017-2018.pdf (Nevobo CMV spelregels niveau 5)
Trainingsoefeningen
Misschien is het je al opgevallen bij de jeugd, er worden tal van
nieuwe leuke oefeningen gedaan tijdens trainingen. O.a. Edwin bij
MB, Roy bij JB en Linda bij CMV maken gebruik van de website
www.volleybalXL.nl
Hierop staan tal van leuke leerzame oefeningen. Meer informatie bij
Edwin Hazelzet.
Sponsorcommissie
Balsponsoren voor eenmalig 50,- euro?
Gebruik sponsorclicks voor al je web-aankopen.
Makkelijk via de link op onze website https://mvcmaassluis.nl/
Meer informatie via Edwin Hazelzet
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Hulp gezocht
Voor de volgende functies en activiteiten is jouw hulp nodig.
Meld je aan via bestuur@mvcmaassluis.nl
- Lijnballes
Dit schooljaar willen wij graag weer lijnbal les geven bij de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen in Maassluis. Vorig seizoen heeft dit
een nieuw CMV team opgeleverd.
Veel handen maken licht werk. Wil jij of samen met iemand een of
meerdere lessen verzorgen dan kun jij je aanmelden bij
bestuur@mvcmaassluis.nl
De lijnballes geef je tijdens een gymles van 45 minuten. Bij deze les
is ook een medewerker van Welzijn E 25 aanwezig.
-Lijnbaltoernooi
In december zal er weer een lijnbaltoernooi georganiseerd worden.
Hiervoor zijn scheidsrechters nodig. Wil jij een woensdagmiddag
hierbij helpen. Aanmelden bestuur@mvcmaassluis.nl
Indien jij deze nieuwsbrief niet meer in jouw mailbox wilt ontvangen
kun je een mail sturen naar bestuur@mvcmaassluis.nl
-Mini Maxi toernooi en oliebollen toernooi
Dit jaar zal op vrijdag 28 december van het jaarlijkse toernooi
georganiseerd worden.
Vind jij het leuk om met je vader, moeder, buurvrouw of juist met
jouw dochter, zoon, neefje, buurmeisje mee te doen aan dit toernooi?
Meer informatie over inschrijven volgt binnenkort.

