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WEET JIJ 

HET AL?? 

       

Van het Bestuur  

Het nieuwe jaar is al weer enige tijd onderweg en voorzichtig laat de lente 

zich af en toe zien. We zijn begonnen met de 2e helft van het seizoen en 

hebben al plannen voor het afsluitingsfeest. En voorzichtig wordt 

gekeken naar het nieuwe seizoen, onder de agenda een oproep aan alle 

leden. 

We zijn ook blij dat onze noodoproep in de vorige Nieuwsbrief niet 

onbeantwoord is gebleken. We zullen jullie in de volgende editie 

voorstellen aan Richard Boers, wie de taken van Syta Luchtenveld op zich 

neemt. En dat betekent dat we in deze editie dan ook afscheid nemen van 

Syta. 

Daarnaast zoeken we nog steeds vrijwilligers voor het mini toernooi op 

zaterdag 17 december. Alle hulp is nodig omdat we 53 mini wedstrijden 

moeten afwerken! Over mini’s gesproken: Mini 3 is KAMPIOEN geworden 

in de najaarscompetitie!! 

Ook kun je lezen dat een aantal acties succesvol zijn afgerond en dat een 

nieuwe actie reeds is gestart. We blikken deze editie ook terug op het 

oliebollenmixtoernooi en de trainersworkshop. Veel leesplezier! 

 

  

Agenda  

25 maart – HULP NODIG Mini toernooi Haulerwijk  

6 februari tm 2 april Poiesz actie 

22 april Afsluitingsfeest 

Nog te plannen Mini-uitje 

Geheel 2017 Albert Heijn VZ-jes Actie 
  

OPROEP aan alle LEDEN: Jij blijft toch zeker volleyballen ?! 

Natuurlijk willen we graag dat je lid blijft van onze vereniging!  

Maar mocht je toch willen stoppen, laat het ons of jouw trainer tijdig 

weten. We gaan namelijk al voorzichtig aan de slag met de teams voor 

volgend seizoen. 

Jouw opgave is namelijk geldig voor één 

seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 

juni. Zonder schriftelijke afmelding wordt je 

lidmaatschap namelijk stilzwijgend met een 

jaar verlengd.  

Afmeldingen dienen uiterlijk 31 mei binnen te zijn, altijd schriftelijk 

of via email naar: secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 
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OPROEP: HULP NODIG BIJ MINI-TOERNOOI 25 MAART 

Op zaterdag 25 maart hebben we het laatste mini-toernooi in Haulerwijk voor dit seizoen. Er worden meer dan 

50 mini-wedstrijden afgewerkt. Dat betekent dat er wederom veel vrijwilligers nodig zijn. 

 

Kun jij helpen tussen 9:00 – 12:30 uur? 

Ook al is het maar voor een uur. 

Laat het ons weten, alle hulp is welkom!! 

 
Je kunt je aanmelden bij Remco Leistra of Petra Meijster of via: 

voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl of via secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 
 
 

Uitslag RABO ledensponsering                                                                                                             

Vrijdag 27 januari heeft de Rabobank  tijdens de finale-avond van 

de actie Rabo Ledensponsoring ruim twintigduizend euro 

uitgekeerd aan bijna 300 verenigingen en stichtingen. 

 

Op deze avond werden niet alleen cheques uitgereikt. Jan Willem 

Delfsma van korfbalvereniging SCO in Oldeholtpade nam de 

aanwezigen mee in de vereniging van de toekomst. Vervolgens 

vertelde algemeen directeur van SC Heerenveen, de heer Luuc 

Eisenga, een boeiend verhaal over de ontwikkeling van 

sportmarketing.  

 

Onze vereniging heeft een bedrag van 

€ 145 gekregen van de Rabobank. In totaal 

hebben 29 leden hebben een stem voor 

onze vereniging uitgebracht. 

 

 Iedereen die gestemd heeft op onze 

vereniging willen we hiervoor hartelijk 

bedanken!   
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Grote opkomst op het OLIEBOLLEN MIX toernooi! 

Op vrijdag 30 december hebben wij ons jaarlijkse oliebollen mix toernooi gehad. Bij 

aankomst in de sporthal werd iedereen verwelkomd door de Kerstman (Erwin Smeman) 

met een lekkere welkomstborrel. De sfeer zat er gelijk goed in. 

Met veel aanmeldingen van onze leden en het meenemen van een introducé, konden 

wij veel teams maken. De teams speelden in twee poules, waarbij elk team ook één 

wedstrijd moest spelen tegen de zitvolleyballers.  

Wout en Desy Douwsma vonden het maar raar dat er tijdens het oliebollen toernooi nooit oliebollen waren. Zij 

hebben daarom 150 heerlijke oliebollen gesponsord voor het toernooi. Dit zorgde voor een gezellige en 

smakelijke avond. Hiervoor willen wij jullie nog hartelijk bedanken!  

Na het toernooi was er nog een prijsuitreiking in de kantine met als prijs frituurfruit en gebak. Verder hebben 

een aantal leden nog genoten van een heerlijke champagne douche. Al met al was het dus weer een geslaagd 

toernooi en een zeer gezellige avond! 

                                                                                                           Remco Leistra, Ilja Brens en Lois Brok 
 

 

Remco, Ilja en Lois bedankt voor de goede organisatie!! 
 

Enorm aantal vrijwilligers bij de Koek actie 

Op zaterdag 21 januari hadden wij weer onze jaarlijkse koekactie. Na de teleurstellende opkomst van vorige jaar 

werd er besloten om voor deze actie eerst langs de teams te gaan voor een persoonlijke benadering. Deze 

aanpak heeft zeker geholpen want er waren ruim 40 leden die kwamen helpen.  

 

Nadat iedereen zich had verzameld bij Henny v.d. Veen voor koffie, thee, chocomelk en koek natuurlijk, konden 

de straten en de 800 koeken worden verdeeld. Zodoende waren alle straten, op een paar na, verdeeld.  

 

Door deze hoge opkomst van vrijwilligers waren de koeken dit jaar om kwart voor één uitverkocht en leverde de 

actie een mooie € 862,- op. Hiervoor willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hulp, want met jullie 

hulp is het dit jaar een groot succes geworden. 
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AFSCHEID VAN SYTA 

Na een aantal jaar met veel enthousiasme de jeugdzaken te hebben geregeld is het tijd het stokje over te 

dragen. Inmiddels heeft Richard Boers mijn taken overgenomen.  

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en samenwerking. Uiteraard blijf ik betrokken als ouder en 

lid van ons zitvolleybalteam (waar we nog wel wat mensen kunnen gebruiken  ) 

Sportieve groet, Syta 

 

 

Namens het bestuur willen we Syta bedanken voor 

de enorme inzet voor de jeugd en dan met name de 

mini’s. Door jou voelen kinderen en ouders zich 

welkom. Je hebt met hart en ziel de jeugdtrainers 

ondersteund. En ervoor gezorgd dat alle teams en ouders goed geïnformeerd en voorzien van alle 

shirts/tassen/ballen/papieren op weg konden naar de wedstrijden. Altijd was alles tot in de puntjes voorbereid 

en georganiseerd. We gaan jou missen en nogmaals hartelijk bedankt, Syta. 

 

Daarnaast heten we Richard Boers van harte welkom in het bestuur. We zijn oprecht blij dat je onze vereniging 

en bestuur komt versterken. We wensen jou veel succes maar vooral plezier. 

 

Namens het bestuur. 

 

In de volgende Nieuwsbrief zal Richard zichzelf voorstellen. 
 

NOTEER ALVAST IN JOUW AGENDA: SEIZOENSAFSLUITING ZATERDAG 22 APRIL 

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Dus we hebben al plannen voor de seizoensafsluiting: 

 

Zaterdag 22 april 

vanaf 18:00 uur 

De Koperen Pomp 
 

Lopend buffet & ??? verrassing ??? 
 

Eigen bijdrage:€10 per persoon (consumpties voor eigen rekening) 

 

Opgave mogelijk tot 15 april via Secretariaat:  

secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl  
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Trainers workshop 

Op maandag 6 februari was de eerste avond van de trainerworkshop.  

Tijdens deze eerste avond werd gesproken over Wat is een goede training?  En 4 inzichten in trainerschap: 

 

Structureren: Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet iedereen wat er van hem of haar 

verwacht wordt.  

Stimuleren: Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken 

is juist goed, want daar leer je van. 

 Individueel aandacht geven: Je zorgt dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Bovendien probeer je je 

aanwijzingen af te stemmen op het niveau van ieder kind.  

Regie overdragen: Je stelt vragen, je luistert naar de kinderen en je probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te 

maken voor hun eigen leerproces.  

 

Een leuke inspirerende avond onder leiding van Allard Jongsma van Trainerleert. Allard is zelf volleyballer 

geweest en nog steeds trainer van zowel volwassenen als jeugdteams. Daarnaast geeft hij allerlei 

trainerworkshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierig naar de inhoud? Bekijk de video (6 minuten): www.veiligsportklimaat.nl/4inzichten 

 

De 2e workshop avond op woensdag 15 februari, was de praktijkavond. Tijdens de training van de mini’s en de 

MC liet Allard op 3 velden zien de onderwerpen Trainerschap in de praktijk en Plezier en betrokkenheid.  

 

In een aantal stappen met leuke oefeningen leerden de jeugdteams om achterover een set-up te geven, zelfs de 

jongste mini’s is het gelukt! 

 

http://www.veiligsportklimaat.nl/4inzichten
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     Impressie van de workshop. 

 

 



Volleybalvereniging Haulerwijk 
 

Nieuwsbrief 32                Februari  2017 

  Bezoek de website www.volleybalhaulerwijk.nl 

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

We zijn ook te vinden op Facebook 

Volleybal vereniging Haulerwijk 

 

 

 

 

 
 

UITREIKING TOP-LOTEN-VERKOPERS van de GROTE CLUB ACTIE 

 
In oktober zijn onze jeugdleden weer langs de deuren in Haulerwijk gegaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Van elk verkocht lot gaat 80% naar de verkopende vereniging, dat is €2,40 per lot!! In totaal hebben wij 353 loten 

verkocht met een opbrengst van ruim €816 !! 
 
We willen jullie als ouders, opa’s & oma’s, familie, 
buren en dorpsgenoten dan ook hartelijk danken voor 
het kopen van een lot. En hopen dat we volgend jaar 
weer kunnen rekenen op jullie deelname. Voor de 
uitslag van de Grote Clubactie kunt je terecht op 
www.clubactie.nl 
 
Onze TOP-loten-verkopers zijn op 11 januari in het 
zonnetje gezet. Op de eerste plaats is geëindigd 
Romy Hofsté met 52 loten, op de tweede plaats Stijn 
ten Duis met 30 loten, op de derde plaats Janna de 
Jong met 24 loten.Toppers bedankt! Ook al onze 
andere (jeugd)leden willen we bedanken voor het 
kopen en/of verkopen van de Grote Clubactie Loten. 
 

 

http://www.clubactie.nl/
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POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE 

 
 

Goed nieuws, we doen weer mee doen met de Poiesz actie! Deze actie is gestart maandag 6 februari en loopt 

t/m zondag 2 april. Wij ontvangen graag jouw sponsormunten in onze verenigingskoker. Alvast Bedankt! 

 

Op zaterdag 4 maart staan we zelf in de Poiesz om lekkere bananensoezen 

of Bossche bollen te verkopen en zo extra Sponsormunten te verkrijgen.  

 

KOM JIJ OOK? 
 
 

Help ons 500 extra Jeugd Sponsor Munten te winnen! 

Ga naar: https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa 

En stem om onze vereniging. Vraag ook je buurvrouw, ouders, 

opa’s, oma’s, ooms en tantes om te stemmen op onze 

vereniging. 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 

ons. Iedereen die stemt maakt bovendien kans op Poiesz 

waardebonnen.  
 

https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa
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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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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 
 

Team MINI 3 KAMPIOEN 

Wat waren ze nerveus voor de laatste wedstrijd.  

Maar wat waren ze blij met het behalen van de 1e plek 

in hun poule (Nivo 3). Onze toppers van mini 3 (v.l.n.r): 

Isa Fietje, Nynke Oosterwal, Janneke ten Hoor, Janna 

de Jong, Juna Veldkamp, trotse trainster Miranda 

Venema en Romy Hofsté. Goed gedaan, meiden. En 

van harte gefeliciteerd!  
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