
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief VoVeSa voorjaar 2015  
 
Beste VoVeSianen, 
Het is weer tijd voor een VoVeSa-update. 
 
Trainingen 
De trainingen op de maandag voor de jeugd, 
senioren en recreanten zullen doorgaan tot 
eind mei.  
We willen Andre Tolsma bedanken voor zijn 
inzet tijdens de trainingen die overgenomen 
zijn van Max. Max is gelukkig goed 
herstellende van zijn blessure, echter het 
geven van trainingen voor dit seizoen gaat nog 
te snel. 
Vanaf 20 april zullen D1 en D2 gezamenlijk 
trainen van 20.30 t/m 22.00 onder leiding van 
Huub.  
Omdat de competitie op z´n eind loopt 
kunnen de senioren vrijblijvend op de 
vrijdagavond trainen van 20.00 tot 21.30 in de 
Dordtsestraat.  
 
Bloemetjesactie 
Gaat dit jaar helaas niet door. Op de gestelde 
datum lukte het niet om bloemetjes te 
leveren. Financieel kan de vereniging het 
permitteren om een actie over te slaan. 
Volgend jaar gaan we het weer opnieuw 
bekijken!  
 
Sponsering 
Dankzij DeVriMed hebben we nieuwe 
wedstrijdshirts. Het valt tegenwoordig niet 
mee om een sponsor te vinden die bereid is 
om de verenigingen te steunen. Vanuit het 
bestuur blijft dit onder de aandacht, maar 
daar hebben we jullie ook voor nodig! Dus blijf 

om je heen kijken voor een sponsor die onze 
vereniging wil steunen!  
 
Seizoen afsluiting  
Op zaterdag 6 juni zullen we het 
volleybalseizoen 2014-2015 spectaculair 
afsluiten. De organisatie ligt in handen van 
dames 1 en de jeugdcommissie. Verder 
informatie volgt, maar schrijf 6 juni alvast op 
in je agenda!  
 
Teams 
We naderen het einde van de competitie. Hoe 
hebben onze teams het gedaan? 
Heren 1 staan op plek 9 met 32 punten. De 
sfeer en de inzet zijn goed. Ze houden goed 
stand binnen een best zware competitie.  
Dames 1 heeft halverwege de competitie een 
aantal punten laten liggen, maar met een 6e 
plek en 51 punten kunnen ze tevreden zijn!  
Dames 2 heeft veel pech gekend dit seizoen. 
Starten met een groot aantal enthousiaste 
dames, en helaas door omstandigheden met 7 
dames overblijven. De inzet is prima, en 
daarom gaan we er alles aan doen om 
degradatie te voorkomen!  
Jeugd XC 
Jeugd XC voor het eerst competitie spelen dit 
jaar, dat valt niet mee. Maar de meiden doen 
het hartstikke goed. 14 punten uit 18 
wedstrijden  
C-jeugd Kunnen ze nog kampioen worden? 
Het laatste toernooi zal dat uitmaken.  
CMV1 Tijdens het laatste toernooi is dit team 
dagkampioen geworden in poule C. 
Gefeliciteerd!  
CMV2 Ook dit team heeft hun laatste toernooi 
gespeeld en toch nog een wedstrijd 
gewonnen. CMV3 Dit team heeft nog zicht op 
het kampioenschap. Zij spelen 11 april hun 
laatste toernooi CMV4 Zij spelen hun laatste 
toernooi in poule B. Succes kinderen! 
 
Fair play 
Even voor iedereen onder de aandacht. Fair 
play ("eerlijk spel") is het eerlijk en sportief 
spelen van een spel. Het houdt in dat de 
speler de regels respecteert en zich daaraan 
houdt. Dit geldt ook voor de omgang met 



scheidsrechters, tegenstanders en het omgaan 
met winst en verlies. Houd dit onder de 
aandacht! 
 
Lidmaatschap 
Reeds hebben jullie een mail ontvangen met 
het formulier betreft het lidmaatschap voor  
volgend jaar. Graag deze invullen en retour 
sturen naar leden@vovesa.nl voor 20 april  
Het regelement is te vinden op de website 
www.vovesa.nl.  
 
Bestuur 
Als bestuur zijn we op zoek naar versterking! 
Vind je het leuk om een aantal keer per jaar te 
vergaderen over het wel en wee binnen onze 
vereniging meld je dan aan bij ons!  
 
VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 DeVriMed BV,  
farmaceutische en medische producten, 
www.devrimed.nl.   
Hoofdsponsor wedstrijdshirts 
 

 
 

 Eethûs de Kaai,  
Frites-snacks-broodjes-ijs, 
www.eethusdekaai.nl    
Sponsor wedstrijdjasjes senioren 
 

 
 

 Bildtse Belangen 
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