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Nieuw seizoen, nieuwe kansen. De meeste van jullie zijn alweer enige weken 

serieus aan het trainen en komend weekend start de competitie weer. We 

wensen alle teams veel succes maar heb vooral veel plezier, ongeacht het 

resultaat!  

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor ons nieuwe “beleid” voor het 

scheidsrechteren, zitvolleybal, grote club actie, stichting leergeld en niet 

onbelangrijk: uitnodiging voor de ledenvergadering op 5 november a.s. 
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Agenda 

 Vrijdag 18 september 2015  Start Nevobo competitie  

Zaterdag 19 september 2015  Start Grote Club Actie 

Donderdag 5 november 2015 Ledenvergadering 

Zaterdag 12 december 2015  Minitoernooi in de Bongerd 

Zaterdag 9 april 2016   Minitoernooi in de Bongerd 

 

Van het bestuur 

 

Ledenvergadering 

 
 

 

Hierbij worden alle leden en ouders van jeugdleden 

uitgenodigd tot het bijwonen van de 
 

Ledenvergadering  

Volleybalvereniging Haulerwijk 

op donderdag 5 november 2015 

Plaats: De Enter 

Aanvang: 20:00 

(agenda volgt) 

 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
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Overzicht van de teamindeling voor dit seizoen en de tijden voor de wedstrijden en trainingen in de hal. 
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Teams en tijden 

Gewijzigde spelregels voor het nieuwe seizoen 

In het volgende artikel kan je lezen dat er twee belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de spelregels. 

Netfoutregel wordt weer teruggedraaid en is weer zoals eerder. Het aantrekken van het wedstrijdshirt dient nu 

uiterlijk voor het inspelen te gebeuren en niet meer vlak voor de wedstrijd. Verder veel kleine tekstwijzigingen: 

http://www.volleybal.nl/nieuws/nieuwe-spelregels:-netfout-is-weer-netfout 

 

Geld van Join Volleybal 

Join Volleybal is een initiatief van de Nevobo, opgezet in het kader van de Europese Kampioenschappen Volleybal 

(dames) welke deze maand plaatsvind in Nederland en Belgie. Vanuit Join Volleybal was geld beschikbaar om 

promotie van volleybal te ondersteunen of te belonen.  

Wij hebben ons straatvolleybaltoernooi aangemeld als een evenement buiten de reguliere verenigingsactiviteiten 

om waarmee het volleybal wordt gepromoot. Dat is als zodanig door de Nevobo gehonoreerd en leverde ons 

het mooie bedrag van 165,- euro op! 

 

Dames 1 Dames 2 Dames 3 Heren 1 Heren 2 Meisjes B Meisjes C

sponsor: sponsor: sponsor: sponsor:

Autobedrijf vd Heide Bakkerij vd Molen Fouragehandel de Vries De Boer SPS

trainer: trainer: trainer: trainer: trainer: trainer: trainer:

Klaas Willems Martijn Graanstra Wout Douwsma
Klaas Willems en         

Wout Douwsma
Erwin Smeman

Dirk Terpstra en           

vacature

Marije Louwes en            

Klaas Dermois

1 Desy Douwsma Ilja Brens Anne Maaike de Jong Wout Douwsma Jerry Brok Seliena Reinders Vera Pool 1

2 Ruth van Goor Lois Brok Gea Alberts Martijn Graanstra Sander de Boer Eva Lise Lisa Pool 2

3 Sigrith de Vries Rika Renkema Tabitha Piet Tjeerd Oenema Jacco Reinders Alisa Kajuiter Nynke Luchtenveld 3

4 Gerda Tingen Mirjam Gorter Anouk Kemna Pascal Leistra Tim Huisman Erna Renkema Anouk Dermois 4

5 Miranda Velstra Celyn Vries Melanie Timmer Ruud de Vries Lennard Roozen Manou Vries Ilse Meister 5

6 Afke Brouwer Marije Louwes Ilse Venema Wout de Vries Remon Berkhout Denise Reinders Nynke van Waarden 6

7 Anne Marthe Tingen Manon van Bolhuis Marelinde de Jong Sweitse Hut Remco Leistra Laura Clemens Irene Hannema 7

8 Aranka  ter Veld Miranda Venema Lisanne Louwes Arnoud Noppers Aafke de Vries Manon Willems 8

9 Anja Bouma Tessa Terpstra Lisa van der Ploeg 9

10 10

trainingstijden trainingstijden trainingstijden trainingstijden trainingstijden trainingstijden trainingstijden

wo 20:30 - 22:00 ma 19:30 - 20:45 ma 19:30 - 20:45 ma 20:45 - 22:00 ma 20:45 - 22:00 ma 19:30 - 20:30 ma 17:15 - 18:30

(veld 1) (veld 2) (veld 3) (veld 2) (veld 3) (veld 1) (veld 1)

wo 19:00 - 20:30 wo 19:00 - 20:30 wo 20:30 - 22:00 wo 19:00 - 20:30 wo 19:00 - 20:30 wo 18:00 - 19:00

(veld 1) (even week, veld 3) (veld 2) (oneven week, veld 3) (veld 2) (veld 2)

thuiswedstrijden thuiswedstrijden thuiswedstrijden thuiswedstrijden thuiswedstrijden thuiswedstrijden thuiswedstrijden

vri jdag 20:45 (veld 1) vri jdag 19:00 (veld 1) vri jdag 21:30 (veld 3) vri jdag 20:45 (veld 2) vri jdag 19:00 (veld 2) vri jdag 20:15 (veld 3) vri jdag 19:00 (veld 3)

teams en tijden volleybalvereniging Haulerwijk seizoen 2015-2016

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
http://www.volleybal.nl/nieuws/nieuwe-spelregels:-netfout-is-weer-netfout
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Wij ontvingen onderstaand bericht van Stichting Leergeld. Wellicht zijn er binnen onze vereniging leden die hiervan kunnen profiteren of 

kent u mensen waarvan de kinderen op deze manier in staat kunnen worden gesteld te gaan sporten. Breng ze dan op de hoogte! 

 

 

Kinderen doen mee! 

De gemeente Ooststellingwerf vindt dat kinderen uit onze gemeente moeten kunnen meedoen. Dat geldt zeker voor kinderen uit 

gezinnen die het niet al te ruim hebben.  

Meedoen kan zijn: 

-          Meedoen aan schoolactiviteiten 

-          Meedoen aan sport 

-          Meedoen aan culturele activiteiten 

-          Meedoen aan vrijetijdsactiviteiten 

 

Via dit bericht willen wij u informeren over de mogelijkheden voor uw kind(eren) om mee te doen. 

Samenwerking 

Om meedoen mogelijk te maken heeft de gemeente op 16 maart 2015 een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stichting 

Leergeld NO-ZO Friesland, Stichting Jeugdsportfonds Friesland en Stichting Jeugdcultuurfonds Friesland. 

Hoe werkt het? 

Leergeld is de organisatie die alle aanvragen in ontvangst neemt. Leergeld komt bij u op bezoek om met u en de kinderen door te 

nemen welke mogelijkheden er zijn. U hoeft dus niet naar een loket. Na dit bezoek handelt Leergeld de aanvraag af. Leergeld treft 

regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald 

moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de vereniging, winkel of school. 

Voor welke kinderen is het bedoeld? 

1. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief 

vakantiegeld); 

2. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen boven 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief 

vakantiegeld), die door hoge maandelijkse lasten een laag netto besteedbaar inkomen overhouden. Een laag netto besteedbaar inkomen 

is het bedrag dat een huishouden overhoudt nadat de vaste uitgaven zijn afgetrokken van het netto-inkomen. 

Aanvragen 

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met de regio coördinator Leergeld Ooststellingwerf: 

-          E-mail: leergeldooststellingwerf@outlook.com 

-          Telefoon: 06 - 20 03 64 65 (bereikbaar op maandag en dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur). 

Ook kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator in Drachten: 

-          E-mail: info@leergelddrachten.nl 

-          Telefoon: 06 - 45 65 13 14 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:30 tot 12:00 uur).      

Meer informatie? 

Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld, kijk dan op www.leergeld.nl 
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Stichting Leergeld 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
mailto:leergeldooststellingwerf@outlook.com
mailto:info@leergelddrachten.nl
http://www.leergeld.nl/
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Oplettende lezers hebben het al in de agenda zien staan, zaterdag 19 september a.s. start de verkoop van de 

grote clubactie weer. Onze jongste leden vragen we om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen. Van 

jeugd en senioren verwachten we dat je minimaal 2 loten per persoon afneemt.  

Maar twee loten? Ja, maar twee loten! Dat stelt toch niet zoveel voor! Dit is een soort van informele afspraak 

binnen de club. Wees sportief en doe er aan mee!  

Komende weken zal Henny van der Veen er voor zorgen dat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt de loten 

te kopen/verkopen. 

Zoals we de laatste jaren gewend zijn werken we ook nu met eenmalige machtiging. Nieuw dit jaar is dat op de 

machtiging het iban nr vermeld moet. Dus graag even aandacht ervoor dat het nummer volledig wordt ingevuld. 
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Grote Clubactie 

Nieuwe leden 

 Onlangs hebben de volgende nieuwe leden zich aangemeld bij onze vereniging: 

Lydia Bron (recreanten) 

Mariska Werkman (recreanten) 

Tineke Kajuiter (recreanten) 

Wia Beijert (recreanten) 

Lisa van der Ploeg (meisjes B) 

Van harte welkom en veel succes en plezier toegewenst! 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
https://clubactie.nl/overclubactie?gclid=CKavwY2o9McCFWX4wgodR2gD9Q
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ZITVOLLEYBAL, OOK IETS VOOR JOU! 
Vorig seizoen is Willem Siepel van start gegaan met zitvolleybaltraining bij Volleybalvereniging Haulerwijk.  

Ook in het nieuwe seizoen gaan we hiermee verder.  
 

Wat is zitvolleybal? 

Zitvolleybal is een aangepaste vorm van volleybal waarbij je op de vloer zit en speelt. Het spel en de regels zijn bijna 

vergelijkbaar met staand volleybal, hoewel er enkele verschillen zijn. Zo moet je bijvoorbeeld als je de bal speelt altijd 

met je kont of romp contact houden met de vloer.  
 

Voor wie is zitvolleybal bedoeld? 

Zitvolleybal wordt vaak gespeeld door mensen die een beperking hebben, waardoor ze niet mee kunnen doen met 

regulier volleybal. Dit kan zijn vanwege een amputatie, maar ook bijvoorbeeld door enkel- of knieblessures. Er zijn 

trouwens ook mensen die zonder beperking in één van de zitvolleybalcompetities meespelen.  

Een sport voor iedereen dus! Voor meer informatie over zitvolleybal zie: www.zitvolleybal.com  
 

Wie is Willem Siepel? 

Willem heeft eerder in ons Heren 1 team gespeeld, maar is nu spelverdeler in het Nederlandse Heren Zitvolleybal team. 

Dit team is bezig met de voorbereidingen en kwalificatie voor deelname aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 

2016. 
 

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? 

Kom dan een keer kijken of meedoen om te ervaren hoe het is om te zitvolleyballen. De trainingen zijn op de 

maandagavond van 20:30-22:00 uur sporthal de Bongerd te Haulerwijk. De trainingen staan open voor iedereen. 
  

Vragen? 

Mocht u een vraag hebben over de training of zitvolleybal in het algemeen dan kunt u contact opnemen met 

volleybalvereniging Haulerwijk (zie  www.volleybalhaulerwijk.nl) of stuur  een mail naar willemsiepel@gmail.com.  
 

 

Willem Siepel (nr. 11) in actie bij het Nederlandse Heren Zitvolleybalteam. 

 

DOE MEE !!! 

ZITVOLLEYBAL  
OPEN TRAININGEN 

MAANDAGAVOND  

20:30-22:00 uur 

SPORTHAL DE BONGERD 

 

HAULERWIJK 

http://www.zitvolleybal.com/
http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
mailto:willemsiepel@gmail.com

