Nieuwsbrief juni 2017
Hallo VoVeSianen,
Jullie zitten waarschijnlijk al in de
vakantiemodus, even geen volleybal of
misschien wat beachen. Wij hebben nog wel
een paar mededelingen voor jullie. We zien
jullie graag weer in september in de zaal.

Cursus
4 leden van het bestuur zijn op dit moment
bezig met de cursus ‘Meer vrijwilligers in Korte
Tijd’. Dit is een cursus die ons helpt om inzicht
te krijgen in de activiteiten die gedaan worden
om een vereniging draaiende te houden. Maar
die ons ook zal helpen om activiteiten meer te
verdelen onder mensen, zodat meerdere
mensen maar een klein onderdeel van het
werk van een vereniging hoeven doen.
Wij houden jullie op de hoogte van deze
cursus en hoe wij dit vorm gaan geven aan
VoVeSa.
Vrijwilligers in het zonnetje,
Hendrika Beimers.

Prettige zomervakantie!
Het bestuur van VoVeSa
Eindfeest
Afgelopen 10 juni was het eindfeest. Er waren
veel jeugdleden aanwezig en ook vrijwilligers,
trainers en senioren. De CMV-jeugd speelde
een beachvolleybalcompetitie en de B-en Cjeugd en de senioren de finales van de
beachcompetitie. Het ging er zoals altijd bij
VoVeSa lekker fanatiek aan toe en dit zorgde
ervoor dat bij alle niveaus team 2 de winnaar
werd. CMV2 en BC-team 2 kreeg een VoVeSahanddoek aangeboden door JPrelatiegeschenken. Beachteam 2 ontving een
cadeaubon van en aangeboden door ‘eethûs’
de Kaai’. Het was een geslaagde avond met
een heerlijke barbecue om het compleet te
maken.

Vanaf deze nieuwsbrief zet VoVeSa elke
uitgave een vrijwilliger van de vereniging in
het zonnetje.
Deze keer bracht de voorzitter een bloemetje
bij Hendrika Beimers.
Hendrika heeft jarenlang bij VoVeSa
gevolleybald. Daarbij had ze meerdere
activiteiten naast het volleybal , zoals
deelname in het bestuur, shirts-beheer en de
activiteitencommssie. Voor het eindfeest zette
ze graag haar boerderijdeuren open, zodat
VoVeSa op haar erf het feest kon vieren.
Nu ze niet meer zelf volleybald, zorgt ze er al
een aantal jaren voor dat dames 1 en heren 1
dit wel kunnen doen, doordat ze
scheidsrechter van deze teams is.
Hendrika, bedankt voor je inzet voor de
verenging en hiervoor zetten we je graag in
het middelpunt van de belangstelling!

Beachvolleybal
De beachcompetitie is inmiddels voorbij. En
komende vrijdag is voor de CMV-jeugd de
laatste beachtraining . Wanneer je als
senioren zin hebt om te beachen, doe dan een
oproep in de beach-app. Er zijn vast meer die
een balletje met je willen slaan.
Dat geldt ook voor de B-en C-jeugd. Wanneer
jullie willen beachen, vraag Bert, Johan-Klaas
of Karin dan om de sleutel van de kast op de
Waaie en dan kan er gevolleybalt worden.
Trainer gezocht!
We hebben de indeling voor komend seizoen
bijna rond. Helaas hebben we nog geen
trainer voor de ABC-jeugd op woensdag
kunnen vinden. Hiervoor doen wij onze
uiterste best, maar volleybaltrainers liggen
niet voor het oprapen.
Als jullie ons willen helpen door om jullie heen
een balletje op te gooien, zou dat al helpen.
Als iedereen een beetje netwerkt, bouwen we
samen een heel groot netwerk op.
Namen horen wij graag: jeugd@vovesa.nl
Alvast bedankt.

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

Sponsoren ballenkarren:
•

Jet Koeriers,
Specialist in koel-, vries- en sneltransport
www.jetkoeriers.nl

•

Thuisopticiens Friesland,
Thuisopticiens Friesland is de opticien die
bij u langs komt.
www.thuisopticiensfriesland.nl

•

JP Relatiegeschenken,
het adres voor Borduren, Bedrukken,
Posters, Canvas, Lasergraveren en
Relatiegeschenken.
www.jprelatiegeschenken.nl

Teamindeling
De voorlopige teamindeling zit als bijlage bij
de Nieuwsbrief.
Let op, dit kan nog aangepast worden. Aan het
eind van de zomervakantie worden de
trainingstijden naar jullie toegestuurd.
Vanaf maandag 4 september hervatten de
trainingen weer.
VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
DeVriMed BV,
farmaceutische en medische producten,
www.devrimed.nl.
Hoofdsponsor wedstrijdshirts
•

