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Van het Bestuur  

Het einde van het jaar nadert al snel en zit de helft van de competitie er al 

weer op. Om maar met het slechte nieuws te beginnen doen we een 

NOODOPROEP voor de bestuursfunctie Jeugdzaken. Dat deze functie 

niet ingevuld wordt op zeer korte termijn heeft consequenties voor 

iedereen helaas. We hebben nu eenmaal actieve (ouders van mini-)leden 

nodig om de vereniging aan de gang te houden. Samen zijn we immers 

een vereniging, dus help jij ook mee?! 

 

De Grote Club Actie is geëindigd en de uitreiking  van de cheque is op 12 

december. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de hoogte van 

de opbrengst en bedanken we de Top loten verkopers van deze actie. 

 

De Rabobank actie is gestart, zie verderop in de nieuwsbrief. We hopen 

dat je op ons wilt stemmen! Dit levert ons €5 per stem op! 

De Albert Heijn VZ-jes Actie loopt nog door tot 31 december 2017, nog 

een heel jaar! 

Ook is het weer tijd voor het eigen MIX-toernooi en wel op vrijdagavond 

30 december. Doe jij ook mee? Gezellig! Lees verderop in de nieuwsbrief 

hoe je je kunt aanmelden. 
 

Tenslotte wensen we jullie allen: 

 

  

Agenda  

December Rabobank actie  

17 december Mini toernooi Haulerwijk 

30 december Mixtoernooi 

21 Januari Koekactie in Haulerwijk. 

25 maart Mini toernooi Haulerwijk 

Geheel 2017 Albert Heijn VZ-jes Actie 
 

 

 

 

 

 

 

Fijne Feestdagen 

een Gezond & Sportief 2017 
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NOOD-Oproep bestuursfunctie JEUGDZAKEN 

Al meer dan een jaar hebben we veel mensen persoonlijk benaderd voor de functie van Jeugdzaken.  

Syta Luchtenveld doet dit al weer 4 jaar en wil stoppen, het is voor haar tijd voor andere zaken. 

Als bestuur kunnen we niet accepteren dat een bestuurslid maar net zolang aanblijft totdat een vervanger is 

gevonden. Syta zal dan ook binnenkort haar taken overdragen aan de rest van het bestuur. 

 

Consequenties 

Je kunt je voorstellen dat dit niet zonder consequenties zal zijn. Een deel van de taken zullen nu niet meer zo 

grondig kunnen gebeuren als eerder. En dat is jammer want het loopt nu ontzettend goed bij onze mini’s en 

jeugdleden! En we zullen meer taken bij de ouders van de mini’s gaan neerleggen zoals bijv. de rij- en 

wasschema’s. 

 

Wat houdt Jeugdzaken in? 

Jeugdzaken houdt zich bezig met de teamindeling van de mini’s, beheer mini-shirts/-tassen, begeleiding van 

de mini trainers, info/contacten naar mini-ouders, was-& rijschema’s van de mini’s, 2x organisatie van het 

mini-toernooi in Haulerwijk. Bijna alle taken zijn vastgelegd in draaiboeken en vast communicatie materiaal is 

aanwezig. Daarnaast wordt je altijd ondersteund door andere bestuursleden. 

Het is ook mogelijk delen uit de taak te verschuiven naar andere bestuursleden, mocht je dar minder mee 

hebben. Deelname aan bestuursvergaderingen (1x/maand) mag maar hoeft niet perse. 

 

Jeugdzaken iets voor jou? 

Om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen hebben we actieve leden of ouders van mini-leden 

nodig. Twijfel je of deze functie iets voor jou is, praat dan eens met Syta of één van de andere bestuursleden. 

Door te praten over de inhoud zul je zien dat het niet moeilijk is, betrokkenheid is het belangrijkste. 

Daarnaast willen we graag tijd in jou steken om de overdracht zo goed mogelijk te doen. 

Of wil je misschien alleen een deeltaak van Jeugdzaken of een andere taak van één van de andere 

bestuursleden overnemen, daar staan we ook open voor. Samen maken we de vereniging! 

 

Laat ons weten of je ons kunt helpen! 
 

 

 

Remco Leistra               Voorzitter 

Peter Terpstra               Penningmeester 

Petra Meijster               Secretaris & Wedstrijdsecretaris 

Syta Luchtenveld          Jeugdzaken 

Andrea van Waarden   Algemeen bestuurslid 

Henny van der Veen    Algemeen bestuurslid 
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RABOBANK ACTIE                                                                                                                  

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook? 

Wij doen mee aan de Rabo Ledensponsoring en hebben jullie stem 

hard nodig. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland houdt dit 

jaar voor het eerst de actie Rabo Ledensponsoring. Hierbij geeft de 

bank, verenigingen en stichtingen een steuntje in de rug. Ieder lid 

van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kan zijn of haar stem uitbrengen. 

Iedere stem levert ons 5,- euro op. Jij stemt toch ook?  

 

Waarom Rabo Ledensponsoring? 

Rabo Ledensponsoring is er speciaal voor verenigingen en stichtingen. Omdat Rabobank graag een bijdrage 

wil leveren en omdat ze maatschappelijk betrokken is, organiseert de bank voor het eerste jaar de Rabo 

Ledensponsoring. 

 

Stemmen! 

Ook onze vereniging heeft zich aangemeld voor deze leuke actie. Steun onze vereniging en breng jouw stem 

uit van 1 t/m 31 december 2016 op www.rabobank.nl/heerenveen. Alle leden van Rabobank Heerenveen-

Zuidoost Friesland mogen stemmen. Geen lid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland maar bankiert u 

er wel? Geen probleem, u kunt stemmen en wordt lid gemaakt. 

Vraag ook andere familieleden, buren, vrienden en overige bekenden om te stemmen op onze volleybal-

vereniging. Onze vereniging heeft de code RLS089 gekregen om op te stemmen.  

 

Nog eens 50 stemmen extra verdienen? 

Wij kunnen 50 stemmen extra verdienen door Rabo Ledensponsoring op de meest ludieke 

wijze te promoten. De vereniging of stichting die het meest origineel is, ontvangt een extra 

bedrag van 250,- euro. Mochten jullie een origineel idee hebben om dit te promoten, laat 

het ons dan weten. 

 

JIJ STEMT TOCH OOK OP ONS ?!? 

 

ALVAST BEDANKT !! 

 

RLS

089 
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OLIEBOLLEN MIX toernooi 

Wanneer? 

Op vrijdag 30 december is het weer zo ver, dan houden we 

onze jaarlijkse oliebollenmixtoernooi. Een mooie gelegenheid 

om al wat kerstkilo’s kwijt te raken. Het toernooi begint om 

19:00 uur in de sporthal. 

Voor wie? 

Je mag meedoen vanaf de C-Jeugd en ouders van mini-leden 

zijn ook welkom. Ook dit jaar is weer een mogelijkheid om 

een introducé mee te nemen. 

Opgave 

Opgeven kan via de intekenlijst in het wedstrijdhokje in de Sporthal of door een email te sturen naar 

voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl . 

We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst zodat we weer een mooi toernooi kunnen houden.   

 

 

Trainers clinic 

Zoals al eerder vermeldt hebben we van Ron Meijster een 

grote donatie ontvangen waarvan een trainers clinic wordt 

georganiseerd. De laatste puntjes worden nu op de i gezet. 

 

Zoals het nu lijkt wordt dit gepland op een trainingsavond 

(maandagavond) in januari of februari. 

Waarbij de training voor de teams komt te vervallen. 

 

Uitnodiging voor de trainers volgt op korte termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl
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KOEK VERKOOP ACTIE 

Tijdens de ledenvergadering van 1 november hebben we met de leden besloten om de koekactie voortaan op 

een vaste dag in het seizoen te plannen zodat de leden dit al vroegtijdig in hun agenda kunnen plannen. 

Gekozen is voor de 3e zaterdag van januari. 

 

Zaterdag 21 januari 2017  -   KOEK ACTIE 
 

Dat betekent dat we zaterdag 21 januari 2017 de koekactie houden. Hierbij willen we weer zo veel mogelijk 

koeken verkopen voor de vereniging. Het is dan handig dat zoveel mogelijk (mini-)leden en ouders van 

jeugdleden meehelpen. Want hoe meer mensen helpen, hoe veel sneller en gemakkelijker het gaat.  

 

Helaas was dit de afgelopen jaren niet het geval met als gevolg dat we tot in de middag de koeken aan het 

verkopen zijn geweest. Terwijl het normaal gesproken voor 12:00 uur gereed kan zijn. 

Daarom is er op de ledenvergadering afgesproken dat elk team minimaal 3 vrijwilligers regelt voor de 

koekactie en natuurlijk het liefst het hele team! 

 

Om er zeker van te zijn dat we voldoende koekverkopers hebben, zal de organisatie van de koekactie bij de 

teams langs gaan om te vragen wie er tijdens de koekactie gaan helpen. De organisatie van de koekactie 

bestaat uit Loïs Brok en Remco Leistra.  

 

Mocht je nu al weten dat je mee wilt helpen dan kun je dat al door gegeven aan Lois of Remco of mailen naar 

voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl . 

 

08:45 uur        Verzamelen bij Henny v.d. Veen (Leeksterweg 52) 

                       Koffie/Thee of limonade met koek 

                       Straten en koeken verdelen 

 

09:30 uur        Start koekverkoop 

 

12:30 uur        Einde koekverkoop 

 

Jij helpt toch ook mee! 
 

 

mailto:voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl
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Albert Heijn actie t/m 31-12-2017 

VZ-jes!  Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde 
 Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels.  
 Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met 

deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het 
verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde. Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden 
ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per 
ingeleverde spaarkaart € 1,-. 

 Wij hebben onze vereniging ook opgegeven voor deze actie, elke euro i weer mooi meegenomen. 

Hoe werkt het? 
 Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes 

spaarzegel 

 5 spaarzegels is een volle spaarkaart 

 De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging 

 Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de 
spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde 

 Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen 

 De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde 

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 

 Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale 
verenigingsleven in het verzorgingsgebied.Maar dat is nog niet alles!  

 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van 
Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen 
en eenzaamheid te bestrijden. 
Volle spaarkaarten of losse zegels kun je inleveren bij Henny van der Veen (Leeksterweg 52). 
Alvast bedankt voor het mee sparen! 
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POIESZ actie 

Goed nieuws, we mogen weer mee doen met de Poiesz actie! 

Deze actie start maandag 6 februari en loopt t/m zondag 2 april. Meer info in de volgende nieuwsbrief. 

Wil jij ons helpen met het binnenhalen van de sponsormunten, laat het ons weten! 

Of wil jij deze actie voor onze vereniging helpen organiseren, we horen het graag van jou. 

 
 

Samen sta je sterk als vereniging.  

In een tijd die steeds vaker gericht is op het individu, vergeet je wel eens dat je samen eigenlijk sterker bent. 

Onze vereniging staat voor SAMEN genieten van de 

volleybalsport. Omdat mogelijk te maken moeten allerlei zaken 

geregeld worden, zaken waar je als lid niet bij stilstaat. 

Samen betekent in dit geval dan ook samen zorgen voor al die 

zaken er omheen. Met andere woorden wanneer ieder lid of ouder 

van een jeugdlid bereidt is om te helpen binnen de vereniging 

blijft het voor iedereen leuk om vrijwilliger te zijn. 

Je hoeft niet perse in het bestuur deel te nemen, één of enkele 

taken overnemen kan al voldoende zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 Organiseren van één actie (zoals koek-, Poiesz- of Grote Club Actie) 

 Organiseren mini-toernooi (2x per seizoen) 

 Onderhouden van de materialen (ballen, pomp, ballentassen, bidons, enz.) 

 Controleren van de shirts aan het einde van het seizoen en uitdelen aan het begin van het seizoen. 

 Redactie van de nieuwsbrief 

 Coachen en/of trainen van een team 

 Scheidsrechter(s begeleiden) 

 Rij- en wasschema’s maken voor mini- en jeugdteams 

 Zaalwacht bij thuiswedstrijden 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5MOS0dfQAhVIWBQKHY8UDwUQjRwIBw&url=http://www.grouw64.nl/?p=883&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHJTBGpY32iaoXQ-slY0-yWkl6H5w&ust=1480841088110370
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiK4-CzkuLQAhXBuBQKHVNRDnYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkempenklassement.nl%2F2016%2F03%2F02%2Fwie-kan-ons-helpen%2F&bvm=bv.140496471,d.ZGg&psig=AFQjCNEY0Moduwwl8RU4skVnvJvenBGVoA&ust=1481202152533476


Volleybalvereniging Haulerwijk 
 

Nieuwsbrief 31                December 2016 

  Bezoek de website www.volleybalhaulerwijk.nl 

voor meer nieuws, wedstrijd-, trainingsschema’s en uitslagen 

We zijn ook te vinden op Facebook 

Volleybal vereniging Haulerwijk 

 

 

 

 

 
 

 

Tussenstand per 3-12-2016 
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Tussenstand Najaarscompetitie MINI’s per 3-12-2016 
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