
	  

	  

Nieuwsbrief	  zomer	  2015	  
We	  gaan	  het	  seizoen	  2014	  –	  2015	  afsluiten.	  
Hier	  de	  laatste	  update	  van	  VoVeSa.	  

Eindfeest	  
Het	  seizoen	  was	  zaterdag	  6	  juni	  al	  een	  beetje	  
afgesloten	  door	  het	  eindfeest.	  	  Het	  was	  een	  
zonnige	  dag,	  ideaal	  weer	  om	  te	  
beachvolleyballen.	  Dat	  werd	  door	  de	  kinderen	  
en	  een	  aantal	  ouderen	  dan	  ook	  enthousiast	  
gedaan.	  Na	  die	  tijd	  kon	  iedereen	  genieten	  van	  
een	  heerlijke	  barbecue	  verzorgd	  door	  jasjes-‐	  
sponsor	  ‘eethûs	  de	  Kaai’	  .	  	  

	  
	  

	  

Start	  seizoen	  2015	  –	  2016	  
Na	  de	  zomervakantie	  beginnen	  de	  trainingen	  
weer	  op	  maandag	  17	  augustus	  en	  voor	  de	  
jeugd	  om	  vrijdag	  21	  augustus.	  	  
Wij	  houden	  u	  via	  de	  sociale	  media	  en	  de	  mail	  
op	  de	  hoogte	  van	  eventuele	  wijzigingen	  in	  de	  
trainingstijden.	  	  
	  

Gezocht:	  
Bestuurslid	  van	  VoVeSa	  
Onze	  voorzitter	  Johan-‐Klaas	  heeft	  zijn	  termijn	  
als	  voorzitter	  erop	  zitten.	  Dus	  zijn	  wij	  voor	  het	  
komende	  seizoen	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  
voorzitter.	  Ambieer	  je	  deze	  functie	  niet,	  maar	  
heb	  je	  wel	  interesse	  in	  een	  andere	  functie	  
binnen	  het	  bestuur?	  Je	  bent	  van	  harte	  
welkom.	  Voor	  meer	  informatie:	  
info@vovesa.nl	  

Jeugdtrainer	  
Volgend	  seizoen	  willen	  wij	  een	  nieuwe	  groep	  
opstarten.	  	  
Het	  gaat	  hierbij	  om	  kinderen	  van	  6-‐7	  jaar	  die	  
gaan	  beginnen	  met	  volleybal.	  Zij	  zullen	  starten	  
met	  CMV	  volleybal,	  niveau	  2.	  	  
Hiervoor	  zoeken	  wij	  een	  enthousiaste	  trainer	  
die	  deze	  kinderen	  de	  basis	  van	  het	  volleybal	  
bij	  wil	  brengen.	  
Ken	  jij	  iemand	  die	  daar	  geschikt	  voor	  is,	  of	  ben	  
jij	  diegene	  die	  wij	  zoeken.	  Neem	  dan	  contact	  
op	  met	  het	  bestuur	  via:	  info@vovesa.nl.	  
Wij	  horen	  het	  graag!	  
	  
	  
	  
	  



	  
Poule-‐indeling	  competitie	  2015-‐2016	  
De	  poule-‐indeling	  voor	  	  competitie	  van	  
komend	  seizoen	  is	  bekend.	  	  
Via	  onderstaande	  link	  is	  dit	  te	  bekijken	  
http://www.volleybal.nl/competitie/comp
etitievormen/senioren/regio-
noord/pouleindeling	  
Voor de B-jeugd via: 
http://www.volleybal.nl/competitie/comp
etitievormen/jeugd-abc/regio-
noord/poule-indeling	  
Let	  op:	  voor	  beide	  is	  dit	  een	  concept.	  Er	  kan	  
nog	  van	  alles	  gebeuren,	  zoals	  terugtrekkingen	  
van	  teams	  etc.	  	  
Het	  gaat	  om	  regio	  Yssel-‐Wadden.	  

	  

Wij	  wensen	  jullie	  een	  heerlijke	  zomer	  toe	  en	  
tot	  17	  augustus!	  
Bestuur	  VoVeSa	  

	  	  

 	  
	  

	  

 
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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	  

	  
• Stichting	  de	  Bildtse	  Belangen	  

	  


