
	  
	  
	  
Nieuwsbrief	  VoVeSa	  mei	  2014	  	  
	  
Beste	  VoVeSianen,	  
	  
Het	  seizoen	  vliegt	  voorbij,	  de	  wedstrijden	  zijn	  
gespeeld	  en	  de	  zomer	  is	  in	  zicht!	  	  
Het	  is	  weer	  hoog	  tijd	  voor	  een	  update.	  	  
	  
Eindstanden	  
De	  jeugd	  
Wat	  is	  er	  dit	  jaar	  weer	  met	  veel	  enthousiasme	  
door	  de	  jeugd	  gespeeld.	  	  En	  het	  gaat	  steeds	  
beter.	  	  
CV1	  is	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  competitie	  C-‐
jeugd	  geworden.	  Dit	  betekende	  dat	  ze	  nu	  met	  
z’n	  zessen	  in	  het	  veld	  stonden	  in	  plaats	  van	  
met	  z’n	  vieren.	  En	  het	  resultaat	  liet	  zien	  dat	  ze	  
dit	  prima	  aankonden.	  Ze	  zijn	  als	  3e	  geëindigd	  
en	  het	  laatste	  toernooi	  zelfs	  op	  de	  gedeeltelijk	  
1e	  plaats.	  
Het	  huidige	  CV1	  team	  bleef	  in	  niveau	  6	  spelen	  
en	  zij	  zijn	  als	  2e	  geëindigd.	  	  
CV2,	  niveau	  5	  waren	  net	  als	  2e	  geëindigd.	  Hun	  
laatste	  wedstrijd	  was	  de	  beslissende	  wedstrijd	  
en	  helaas	  werd	  deze	  verloren.	  Toch	  prima	  
gespeeld,	  meiden.	  
CV3,	  niveau	  4.	  Dit	  seizoen	  was	  het	  even	  
zoeken	  voor	  de	  meiden.	  Het	  was	  een	  vrij	  
nieuw	  team	  met	  meisjes	  die	  vorig	  jaar	  nog	  
niveau	  2	  speelden	  en	  dan	  is	  het	  een	  hele	  stap	  	  
naar	  niveau	  4.	  Per	  toernooi	  gingen	  ze	  beter	  
spelen.	  Het	  laatste	  toernooi	  werden	  zelfs	  2	  
van	  de	  4	  wedstrijden	  gewonnen.	  Ze	  zijn	  als	  3e	  
geëindigd.	  	  
	  
	  
	  

En	  als	  laatste	  CV4,	  niveau	  2.	  Het	  
kampioensteam.	  Dit	  team	  had	  alle	  vier	  de	  
toernooien	  gewonnen.	  Een	  verdienstelijk	  
kampioen.	  Natuurlijk	  moest	  dit	  gevierd	  
worden.	  En	  dat	  gedaan	  met	  patat	  en	  drinken	  
bij	  sponsor	  ‘eethûs	  de	  Kaai’.	  Gefeliciteerd!	  
	  
Dames	  1	  
In	  de	  1e	  klas	  zijn	  dames	  1	  op	  een	  tweede	  plek	  
geëindigd!	  Hier	  mogen	  ze	  erg	  trots	  op	  zijn,	  
gezien	  de	  beperkte	  bezetting.	  Met	  goede	  
training	  en	  coaching	  van	  Max	  en	  met	  hulp	  van	  
de	  dames	  uit	  het	  tweede	  team	  is	  er	  een	  goed	  
resultaat	  geboekt!	  	  
	  
Dames	  2	  
2	  teams	  die	  samen	  1	  worden,	  hoe	  moeilijk	  is	  
dat.	  In	  het	  begin	  was	  het	  zoeken,	  maar	  al	  snel	  
gingen	  de	  neuzen	  dezelfde	  kant	  op.	  Ze	  zijn	  als	  
9e	  in	  de	  2e	  klasse	  geëindigd.	  	  
	  
Heren	  1	  	  
De	  mannen	  zijn	  dit	  jaar	  als	  9e	  in	  de	  1e	  klasse	  
geëindigd.	  Ondanks	  wat	  strubbelingen	  gaan	  ze	  
er	  volgend	  jaar	  weer	  met	  veel	  plezier	  
tegenaan.	  En	  daar	  ontbreekt	  het	  de	  mannen	  
niet	  aan.	  	  
	  
Recreanten	  
Het	  recreanten	  volleybal	  heeft	  een	  goede	  
doorstart	  gemaakt.	  Alle	  spelers	  zijn	  
enthousiast	  en	  hebben	  leuk	  spel!	  Ook	  de	  
wisseling	  van	  trainingsavond	  lijkt	  goed	  te	  
bevallen.	  	  
	  
Opbrengst	  acties	  
Bloemetjesactie	  

	  
De	  verkoop	  ging	  prima	  op	  de	  vrijdag	  avond!	  
Helaas	  hadden	  we	  minder	  tijd	  omdat	  het	  al	  
snel	  donker	  werd.	  De	  violen	  hadden	  we	  dit	  
jaar	  bij	  de	  Welkoop	  in	  Sint	  Anne	  besteld.	  De	  
bloemen	  waren	  prachtig.	  De	  verkoop	  heeft	  
zo’n	  €500,-‐	  opgeleverd.	  Wellicht	  voor	  volgend	  



jaar	  toch	  eerder	  starten	  met	  de	  verkoop…?	  In	  
ieder	  geval,	  iedereen	  bedankt	  voor	  de	  actieve	  
hulp	  bij	  de	  verkoop.	  
	  
Poiesz	  actie	  
Dit	  Poiesz	  had	  dit	  jaar	  voor	  een	  ander	  concept	  
gekozen.	  De	  jeugdsponsormunten	  werden	  
verruild	  voor	  een	  pas	  op	  naam	  van	  de	  
vereniging.	  Deze	  pas	  konden	  de	  klanten	  laten	  
scannen	  bij	  de	  winkel.	  We	  liepen	  de	  eerste	  
weken	  enigszins	  achter	  op	  de	  andere	  
verengingen.	  Maar	  dit	  hebben	  we	  ruimschoots	  
ingehaald	  toen	  29	  maart	  Kim,	  Sanne,	  Alinda	  en	  
Inge	  in	  de	  winkel	  stonden	  om	  werkelijk	  elke	  
klant	  aan	  te	  klampen	  om	  hun	  boodschappen	  
op	  naam	  van	  VoVeSa	  te	  laten	  doen.	  De	  
aardappels	  vlogen	  de	  winkel	  uit	  en	  de	  punten	  
voor	  VoVeSa	  stegen	  per	  minuut.	  Als	  dank	  
daarvoor	  mochten	  bovenstaande	  meiden	  met	  
hun	  team	  naar	  het	  Poieszgala	  in	  het	  FEC.	  Daar	  
ontvingen	  ze	  voor	  VoVeSa	  de	  cheque	  met	  een	  
bedrag	  van	  €830,-‐!	  Een	  prachtig	  resultaat.	  

	  
Mila,	  Sanne,	  Bert,	  Alinda,	  Kim,	  Amarens,	  
Geeske,	  Femmie	  en	  Silke.	  
	  
	  
Sponsorbeleid	  
Aan	  het	  sponsorbeleid	  wordt	  nog	  gewerkt.	  De	  
laatste	  details	  zijn	  het	  belangrijkst.	  Zodra	  dit	  
afgerond	  is	  zullen	  we	  langs	  onze	  oude	  
sponsors	  en	  op	  zoek	  naar	  nieuwe.	  	  
	  
Eindfeest	  
Zie	  de	  bijlage	  van	  deze	  mail.	  	  
Dit	  jaar	  staat	  het	  eindfeest	  gepland	  op	  14	  juni.	  
Voor	  de	  jeugd	  en	  volwassenen	  zal	  er	  een	  
beachvolleybaltoernooi	  georganiseerd	  
worden.	  Daarna	  zal	  het	  seizoen	  afgesloten	  
worden	  met	  een	  overheerlijke	  BBQ!	  
	  

Shirts	  inleveren	  jeugd	  	  
Omdat	  het	  niet	  duidelijk	  is	  welke	  shirts	  er	  bij	  
de	  jeugd	  in	  omloop	  zijn,	  willen	  wij	  graag	  alle	  
shirts	  voor	  de	  laatste	  training	  ingeleverd	  
hebben.	  Dit	  kan	  bij	  Karin	  Schuhmacher.	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  is	  de	  vraag	  aan	  de	  coaches	  
van	  de	  jeugdteams	  om	  de	  shirts	  in	  het	  beheer	  
te	  houden.	  	  
In	  het	  verleden	  is	  te	  vaak	  voor	  gekomen	  dat	  
bij	  afmelding	  de	  shirts	  niet	  ingeleverd	  werden.	  
Dus	  per	  team	  1	  tas	  met	  shirts	  en	  misschien	  
wassen	  bij	  toerbeurt?	  
	  
	  
Trainersscursus	  
In	  het	  najaar	  starten	  jeugdtrainers	  Theo	  
Timmermans	  en	  Wander	  de	  Haan	  met	  de	  
trainerscursus	  van	  NeVoBo.	  
Wij	  zijn	  hier	  erg	  blij	  mee	  en	  wensen	  Theo	  en	  
Wander	  veel	  succes	  met	  de	  cursus.	  
	  

Trainingen	  
De	  laatste	  training	  van	  de	  senioren	  is	  op	  
maandag	  26	  mei.	  
De	  laatste	  training	  van	  de	  jeugd	  is	  op	  vrijdag	  
13	  juni.	  	  
	  
Leden	  gezocht	  voor	  dames	  2	  
Wij	  zijn	  nog	  steeds	  op	  zoek	  naar	  dames	  die	  
volleybalervaring	  hebben	  op	  2e	  of	  3e	  klasse-‐
niveau.	  Ons	  2e	  dames	  team	  heeft	  ruimte	  voor	  
deze	  dames.	  Dus	  ken	  je	  iemand,	  je	  moeder,	  
dochter,	  tante,	  nicht	  of	  kennis.	  Motiveer	  haar	  
om	  in	  augustus	  weer	  te	  beginnen	  met	  
volleybal	  ,	  zodat	  dames	  2	  met	  voldoende	  
spelers	  de	  competitie	  kan	  beginnen.	  
	  
	  
Wie	  wensen	  iedereen	  een	  heerlijke	  zomer	  toe	  
en	  tot	  ziens	  in	  de	  week	  van	  18	  augustus.	  	  
Bestuur	  VoVeSa.	  


