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Van het Bestuur 

Het nieuwe volleybalseizoen is alweer begonnen. We hopen als bestuur 

dat je een fijne zomervakantie hebt gehad en dat je weer uitgerust en fit 

aan het nieuwe seizoen kunt beginnen . Hoewel het weer in de vakantie 

soms te wensen overliet is het nu puffen en blazen tijdens de eerste 

trainingen. We weten allemaal weer waar onze spieren zitten en hoeveel 

je kan zweten. Het is soms net een sauna in de sporthal. 

We zijn blij te kunnen melden dat alle teams nu trainers hebben. Voor de 

mini’s is het hier en daar nog een hele puzzel door schooltijden, werk en 

andere verplichtingen. Maar ook daar wordt hard aangewerkt. 

Op dit moment zijn we druk bezig met het verzorgen van shirts, 

wedstrijdballen, spelerskaarten, bidonkratten, zodat de teams weer goed 

kunnen beginnen in de competitie. Nieuw dit jaar is dat we overgaan 

naar het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier), daarover later meer. 

Daarnaast kunnen we melden dat Andrea van Waarden ons bestuur komt 

versterken. Welkom! 

In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij een aantal afsluitende 

activiteiten van vorig seizoen, opbrengst Jumbo actie en de Grote Club 

Actie die alweer op stapel staat. 

We wensen jullie tenslotte veel trainingsplezier en succes bij de eerste 

wedstrijden. 
 

Agenda 

Vanaf 1 oktober Grote club actie 

Datum nog niet bekend Ledenvergadering 

17 december Mini toernooi Haulerwijk 

25 maart Mini toernooi Haulerwijk 
  

Mini uitje & C-uitje                                                                   juni 2016 

In juni hebben zowel de C’s als de mini’s een 

uitje gehad. De C’s hebben een lange dag 

vertoeft in Drouwenerzand. Ze waren er 

“ondersteboven” van. 

 

En de mini’s hebben 

zich uitgeleefd met disco-bowlen. Na deze 

inspanning ging het patatje of de pannenkoek 

erin in als (pannen)koek. 
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RONO-Beachtoernooi                                                                                                                 18 juni 2016 

Op 18 juni werd het 1e Rono-beachtoernooi gehouden. Met 

ruim 25 aanmeldingen konden we met 5 teams een geweldig 

toernooi houden. Fanatiek werd er in het zand gedoken en 

gehapt. Iedereen was ervan overtuigd dat ze de winst konden 

ruiken. Na de laatste wedstrijd werd duidelijk dat het 

huzarensalade team had gewonnen. Dit team bestond uit: Anja, 

Erwin, Tessa, Ineke , Wout. Na een korte douche kon de bbq bij 

Sweitse aan. Onze lege magen werden gevuld met het vlees van 

slagerij plas. Natuurlijk was er ook genoeg drinken en werd er 

tot laat in de avond gedronken en gedanst. Zelfs de mannen 

blijken erg soepele heupen te hebben (helaas kunnen we geen 

filmpjes in de nieuwsbrief gooien). Loïs heeft nog even 

getuinierd bij Sweitse zodat alles er weer netjes bij lag. Daarna 

konden we met een gerust hart een afzakkertje doen in de 

kroeg en even later ons bed in duiken. Het was een erg 

gezellige dag en we hopen dat deze dag volgend jaar weer 

herhaald kan worden!                                                                                                         

Mirjam Gorter 

 
 

Mooi bedrag voor het zitvolleybal 

Dankzij een mooi actie van Jumbo Drachten mogen we  

€ 361,00 
in ontvangst nemen voor het zitvolleybal. Hiervan kunnen we 

materiaal aanschaffen en promotiemateriaal ontwikkelen. 

De donatie is mede mogelijk gemaakt door Mirjam Gorter. Zij 

werkt bij de Jumbo in Drachten, die valt onder de Maripaan 

Groep. Teaming Maripaan is hun goede doelen project. Samen 

met Mirjam hebben we een aanvraag ingediend en deze werd 

toegekend. Afgelopen juni  is er bij de Jumbo in Drachten een 

actieperiode geweest waarbij klanten hun emballagebon konden 

doneren. Dit heeft voor ons dit prachtige bedrag opgeleverd. 

Dank aan Mirjam voor het mooie initiatief en dank aan de Jumbo voor de donatie!  
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Grote CLUB actie 

Zoals altijd in september/oktober start de Grote Club Actie waar we als vereniging al een 

aantal jaren aan mee doen. Per verkocht lot gaat € 2,40 naar onze vereniging. De 

opbrengst zorgt ervoor dat we de contributie laag kunnen houden en daarmee volleybal 

voor iedereen toegankelijk kunnen houden. 
 

Vanaf zaterdag 1 oktober start de verkoop van de loten van de Grote Club Actie. Onze jongste leden (mini’s 

en C’s) vragen we om zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw te brengen in Haulerwijk en bij 

familie/vrienden/enz.  

Van oudere jeugd- en seniorenleden verwachten we dat je minimaal 2 loten per persoon afneemt. Maar twee 

loten? Ja, maar twee loten! Dit is een soort van informele afspraak binnen de club. Wees sportief en doe er 

aan mee! Tip: vind je 2 loten kopen teveel, verkoop ze dan door aan familie/buren/vrienden/enz.  

 

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. Belangrijk daarbij is dat 

het IBAN nummer volledig en juist wordt ingevuld. Dus graag even aandacht daarvoor. 

We wensen jullie veel succes met de (ver)koop van de loten. En wie weet maak je, naast het steunen van onze 

vereniging, ook nog eens kans op mooie prijzen!  
 

 

DWF = Digitaal Wedstrijd Formulier 

Dit seizoen starten we als vereniging met het Digitale 

Wedstrijd Formulier. Dat betekent dat je als teller een 

simpel formulier invult tijdens de wedstrijd. Je houdt 

eigenlijk alleen bij welke spelers spelen, dus ook 

wanneer men wisselt, en noteert de standen per set. 

Na het aftekenen van de beide aanvoerders en de 

scheidsrechter zal de zaalwacht de uitslag direct in de 

computer kloppen en wordt de stand bijgewerkt. 

Hiernaast zie je een voorbeeld van het formulier. 

 

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” 
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Nieuwe ballen en andere materialen in de ballenkast 

Aan het einde van het vorige seizoen hebben we alle ballen in de ballenkast en in de ballentassen 

gecontroleerd. Hiervan bleken een heel aantal niet meer goed genoeg om mee te trainen. Deze hebben we 

weg gedaan. De nieuwe ballen zijn in bestelling, maar onze leverancier heeft problemen met de levering, 

dus die laten nog even op zich wachten. 

Elk team heeft nu een tas met ballen gekregen, dus is het niet meer nodig om die ballen uit de ballenkast 

te halen. Heb je problemen met de wedstrijdballen, laat het ons weten. Dan zorgen we dat je andere ballen 

krijgt zodat we weer nieuwe kunnen aanschaffen voor de trainingen. 

 

Daarnaast wordt de ballenkast uitgerust met ballenpomp, ballenpompnaald en reserve-pompnaald.  

Ook voor het zitvolleybal wordt e.e.a. aangeschaft, zoals bijv. netspanners, deze worden in een bak in de 

ballenkast bewaard. 

 

Help ons mee alle ballen en andere materialen op orde te houden. Ruim dus alles weer op na de training. 

En is er iets stuk gegaan, laat het ons dan weten. Dan kunnen we zo snel mogelijk zorgen dan het weer 

hersteld wordt.                                                                                                                         Het bestuur 
 

 

Gezocht 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. 

 

Remco Leistra               Voorzitter 

Peter Terpstra               Penningmeester 

Petra Meijster               Secretaris & Wedstrijdsecretaris 

Syta Luchtenveld          Jeugdzaken 

Andrea van Waarden   Algemeen bestuurslid 

Henny van der Veen    Algemeen bestuurslid 

 

KOM JIJ ONS HELPEN ?? 

  

 


