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Van het Bestuur 

We zijn alweer bijna een kwartaal onderweg in het nieuwe jaar. Dus hoog 

tijd voor een Nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrief veel ACTIE nieuws. We zetten de top-loten-verkopers 

van de Grote Club Actie in het zonnetje en we laten jullie de ervaring en 

de opbrengst van de koekactie weten. Daarnaast nog wat informatie over 

de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz supermarkt. 

Misschien goed om nogmaals te herhalen waarom we al die acties ook al 

weer doen. Als lid van de vereniging heb je een bepaalde verantwoorde-

lijkheid naar de vereniging toe maar ook naar de andere leden. We zijn 

namelijk geen commerciële instelling waarbij je geld betaald om ergens 

aan mee te kunnen doen. Door gezamenlijk de schouders te zetten 

onder de acties houden we binding met elkaar als leden en kunnen we 

de contributie zo laag mogelijk houden. We willen de volleybalsport 

namelijk voor iedereen toegankelijk houden. We horen wel eens “doe 

i.p.v. een actie de contributie maar omhoog”. Maar wist je dat de 

contributie dan met 15-20% omhoog gaat wanneer we geen acties meer 

doen? Een goede reden om de volgende keer met z’n allen, als leden & 

(ouders van) mini-leden, IN ACTIE  te komen.  

We rekenen daarom de volgende keer op jullie allen!!     
 

Agenda 

Zaterdag 9 april 2016 Minitoernooi in de Bongerd 

Vanaf Mei Maandag training vervalt 

Woensdag 1 juni Laatste training van het seizoen 

Juni Afsluitingsactiviteiten: 

 MB t/m Senioren 

 MC 

 Mini’s 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 

Janna de Jong (mini) 

Madelon Fledderman (mini) 

Marie de Vos (MC) 

Wilco de Boer (H2) 
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Oproep Minitoernooi 

Op zaterdag 9 april hebben we alweer ons 2de minitoernooi in Haulerwijk. Je kunt je voorstellen dat daar altijd 

veel vrijwilligers nodig zijn om de zaal op te bouwen, te tellen en te fluiten. Kom jij ons ook helpen? 

De hele ochtend hoeft niet (mag wel!), een paar uur is ook prima. Geef je op bij Syta Luchtenveld of via 

jeugdzaken@volleybalhaulerwijk.nl 

We kunnen niet zonder jullie inzet en medewerking. 
 

Mix toernooi 

Op woensdag 30 december hebben we weer het jaarlijkse Oliebollenmixtoernooi gehad. Dit jaar was de 

deelname met 55 spelers groter dan vorig jaar. Hierdoor konden we 9 teams maken die verdeelt waren over 2 

poules. Naast het toernooi was er nog een extra toernooi namelijk tegen onze eigen zitvolleyballers. Elk team 

speelde een wedstrijd tegen de zitvolleyballers en de ploeg die het beste score had, won dat toernooi. Het 

bleek voor de organisatie niet moeilijk om er een winnaar aan de wijzen, want er was 1 ploeg die won van de 

zitvolleyballers, nl. de Bamischijven bestaand uit: Han van der Wal, Jacco Reinders, Klaas Willems, Lisanne 

Louwes, Manon van Bolhuis en Lisa Pool. Na de poulewedstrijden gingen 4 ploegen door naar de kruisfinales 

waarbij de nummer 1 van de poule speelde tegen de nummer 2 van de andere poule. Vervolgens kwamen de 

winnaars in de grote finale terecht die ging tussen de Bitterballen en de Vlammetjes. Deze finale werd met 

17-18 gewonnen door de Vlammetjes bestaand uit Petra de Jong, Jerry Brok, Anne-Maaike de Jong, Mirjam 

Gorter, Anna Gorter en Wout de Vries. Na de prijsuitreiking is het nog lang gezellig geweest in de kantine. We 

hopen ook dat iedereen een leuk toernooi heeft gehad en er volgend jaar er weer bij is. 
 

TOP-loten-verkopers 

Onze TOP-loten-verkopers van de Grote Club Actie zijn 6 

januari in het zonnetje gezet. Op de eerste plaats is 

geëindigd Stijn ten Duis met 23 loten, op de tweede plaats 

Lianne Ekhart met 22 loten, op een gedeelde derde plaats 

Renate Hoekstra en Romy Hofsté met elk 21 loten. Samen 

goed voor 23% van de loten.  

 

Toppers bedankt! 

 

Ook onze andere leden willen we bedanken voor het kopen 

en/of verkopen van de Grote Clubactie Loten. 

We hopen dat we volgend jaar weer kunnen rekenen op 

jullie deelname.  
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Koekactie 

Op 30 januari hadden we weer de jaarlijkse koekactie voor de vereniging. Na 

de gezamenlijke koffie/thee gingen we weer met totaal 800 koeken op pad om 

deze in het dorp te verkopen. Helaas was de opkomst van verkopers niet zo 

groot dit jaar. Gevolg was dat de echte die-hards twee straten deden en 

sommige zelfs in drie straten de koeken verkochten en dus de hele ochtend 

bezig waren. Ondanks deze inzet waren we dit jaar niet in staat om alle 800 

koeken te verkopen. Daarom is er besloten om er 100 koeken terug te doen 

aan de bakker. De opbrengst van de actie was toch nog rond de €700,-.  

We willen graag de helpers bedanken voor hun inzet tijdens deze actie!! 

Als bestuur balen we wel van de lage opkomst van de leden voor deze actie. Er 

waren zelfs complete teams niet vertegenwoordigt bij koekactie. Daarom 

hebben we als bestuur gekeken of we de koek-actie volgend jaar op een 

andere manier gaan organiseren. Daarbij wordt gedacht aan het van te voren 

toewijzen van straten aan de teams. Waarbij de teams zelf moeten regelen wie 

de koeken gaat verkopen. Mocht je nog andere ideeën hebben over hoe we 

volgend jaar de actie kunnen gaan houden, dan zijn die altijd van harte welkom 

bij het bestuur. 

 

 

 
 

OPBRENGST 

 

€ 700 

 

Scheidsrechter cursus 

 

 

 

 
 

Zoals de meeste al hebben vernomen loopt er op dit moment een cursus voor 

Vereniging Scheidsrechter 2. Deze cursus wordt gegeven door Erwin Smeman en 

Remco Leistra. Met het behalen van deze cursus zijn de scheidsrechters bevoegd om 

wedstrijden in de 2de en 1ste klasse te fluiten. Op dit moment hebben er al 

verscheidene cursisten hun diploma gehaald, namelijk: 

Mirjam Gorter, Lennard Roozen, Marije Louwes, Lois Brok, Rika Renkema, Tim 

Huisman en Sander de Boer. Gefeliciteerd! 

In april zullen nog 4 cursisten hun examen, Proeve van Bekwaamheid, afleggen. Deze 

Proeve wordt afgenomen bij de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 door Erwin en 

Remco. 

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in deze cursus, geef je dan op. Het is de bedoeling 

om aan het eind van seizoen of begin van het nieuwe seizoen deze cursus opnieuw te 

geven. Voor vragen of aanmelden kan je terecht bij de scheidsrechtercoördinator 

(Remco Leistra). 
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Poiesz Jeugd Sponsor Actie 

Op zaterdag 20 februari mochten we als vereniging in de Poiesz Supermarkt meedoen aan de actieve verkoop 

en promotie van onze vereniging om zoveel mogelijk sponsormunten binnen te halen. 

Enthousiaste mini’s en C’s hebben al hun charmes in de strijd gegooid en ontzettend veel munten verzameld. 

Bedankt meiden voor jullie enthousiaste hulp, we vonden de verkoop van de appelflappen erg goed gaan!! 

 

Ook deden de klanten enthousiast mee met onze prijsvraag waarbij een lekker pakket te winnen was. 

De vraag was: “Wat is de gemiddelde leeftijd van onze leden van de vereniging?”.  

De deelnemers kregen natuurlijk wel wat informatie over onze vereniging van 103 leden: 

 30 mini-leden   (< 12 jaar)  waarvan de jongste 7 jaar is! 

 28 jeugdleden  (>12 & < 18 jaar) 

 45 senioren leden (>18 jaar)  waarvan de oudste 65 jaar is! 

Weet jij het antwoord? We hebben namelijk een zeer jonge vereniging….. gemiddeld 20,7 jaar!! 

De familie de Bruin uit Een-West zat het dichtst bij het goede antwoord. 

Door deze actie in de supermarkt stonden we lange tijd aan kop in Haulerwijk, nu staan we net achter Sport 

Vereniging Haulerwijk. Maar nog steeds met heel veel sponsormunten. We zijn benieuwd wat deze actie ons 

gaat opleveren aan euro’s, we horen het op vrijdag 15 april op het Poiesz Jeugd Sponsor Gala. 

Iedereen alvast bedankt voor het meesparen! 

 

 

 

 

Doe mee via de Facebook stemactie! 

Stem op onze vereniging via de Facebook pagina van Poiesz supermarkten: 

www.facebook.com/poieszsupermarkten 
De 50 verenigingen met de meeste stemmen aan het eind van de Jeugd Sponsor Actie krijgen 500 

sponsormunten extra! Dat is natuurlijk een enorme boost voor onze vereniging. 

 

  

http://www.facebook.com/poieszsupermarkten
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Gezocht: Secretaris & Nieuwsbrief redactie 

 

Secretaris: 

In de vorige Nieuwsbrief konden we jullie onze nieuwe secretaris voorstellen, helaas moet Frieda ons 

voortijdig verlaten . We zijn daarom op zoek naar JOU. 

Welke taken heb je als secretaris? 

 Leden administratie 

 Notulen maken 

 Jaarverslag algemene zaken 

 Informatie versturen naar leden 

De secretaris is onderdeel van het verenigingsbestuur, welke 1x/maand vergadert. 

Lijkt het jou leuk om ook iets voor de vereniging te betekenen en spreekt de functie van secretaris jou aan, 

neem dan contact met één van de bestuursleden op. 

 

Nieuwsbrief redactie: 

Voor het opstellen van een Nieuwsbrief zijn we op zoek naar een enthousiast redactielid. 

Welke taken heb je als redactie? 

 Opstellen van de nieuwsbrief op basis van (aangeleverde) teksten & foto’s 

De verenigingsnieuwsbrief verschijnt 1x per 1 à 2 maanden, afhankelijk van de hoeveelheid te communiceren 

informatie. Lijkt het jou leuk om ook iets voor de vereniging te betekenen en spreekt de functie van redactie 

jou aan, neem dan contact met één van de bestuursleden op. 
 

 

KOM JIJ ONS HELPEN ?? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


