
	
	
Nieuwsbrief	VoVeSa	december	2017	
	
Beste	VoVeSianen,	
	
Het	is	al	bijna	kerstvakantie.	Hoog	tijd	voor	
een	update.	
	
Nieuwe	leden	
Na	de	zomervakantie	zijn	de	volgende	leden	
lid	geworden	van	VoVeSa:	
Aida	Gasjimova	(CMV,	niv.	6)	
Manon	Wassenaar	(recreanten)	
Ger-jo	Sytsma	(recreanten)	
Van	harte	welkom	bij	de	vereniging	en	veel	
volleybalplezier	toegewenst.	
	
	
Vrijwilliger	in	het	zonnetje,	Marc	de	Boer	
Maandagavond	11	december	is	Marc	de	Boer	
door	D1	in	het	zonnetje	gezet.	Marc	de	Boer	is	
heel	wat	jaren	actief	geweest	in	het	bestuur	
van	VoVeSa.	Als	trainer	van	H1	en	"parttime"	
trainer	van	D1	draagt	Marc	zijn	steentje	bij	om	
van	VoVeSa	een	bloeiende	vereniging	te	
maken.	Namens	D1	heeft	Anneke	van	Dalfsen	
Marc	hartelijk	bedankt	en	Marc	nog	heel	veel	
sportieve	jaren	bij	VoVeSa	toegewenst.	
	
	

	

	
Trainingsdag	jeugd	
Sporthal	De	Bildtse	Slag	stond	zaterdag	11	
november	vol	met	enthousiaste	
volleyballiefhebbers.	Speciaal	voor	haar	
jeugdleden	organiseerde	volleybalvereniging	
Vovesa	in	Sint	Annaparochie	een	trainingsdag.	
En	met	succes.	Maar	liefst	43	meisjes	èn	
jongens	van	7	tot	17	jaar	deden	mee.		
Onder	leiding	van	Dames	1	van	Vovesa	
werden	de	jeugdleden	op	elk	niveau	
uitgedaagd	om	hun	volleybaltechniek	bij	te	
schaven.	De	jeugd	van	12	tot	en	met	16	jaar		
kreeg	een	clinic	van	Allard	Jongsma,	trainer	
van	het	bedrijf	‘de	trainerleert.nl.	De	CMV-
jeugd	werd	getoetst	in	hun	
volleybalvaardigheden.	Alle	kinderen	werden	
door	de	club	aangekleed	met	een	heus	
VoVeSa	trainingsshirt.	

	
Vrijwilligersactie,	opbrengst	
Vorige	maand	zijn	wij	bezig	geweest	om	de	
uitslagen	van	de	belactie	te	archiveren.	Zo	
hebben	we	een	mooi	overzicht	gekregen	van	
leden/ouders	etc	die	hulp	willen	bieden	aan	
VoVeSa.	Dit	heeft	er	toe	geleid	dat	wij	voor	
bijvoorbeeld	de	kerstmarkt	een	aantal	ouders	
bereid	hebben	gevonden	mee	te	willen	helpen	
met	het	inpakken	van	de	prijsjes.	Alvast	erg	
bedankt!	
Ook	willen	wij	de	activiteitencommissie	nieuw	
leven	inblazen.	Wij	hopen	dat	zij	met	nieuwe	
ideeën	voor	activiteiten	voor	de	vereniging	
zullen	komen.	

	



Kerstmarkt	
In	verband	met	de	sneeuw	en	het	daardoor	
slechte	weer	was	het	de	vrijwilligers	afgelopen	
maandag	niet	gelukt	om	de	cadeautjes	voor	
de	kerstmarkt	in	te	pakken.	
Daarom	zal	dit	donderdag	gaan	gebeuren.	
Morgenavond	staat	dames	2	met	hulp	van	
vrijwilligers	vanaf	19.00	voor	jullie	klaar	om	de	
cadeautjes	aan	te	nemen	en	in	te	pakken.	Zo	
gaan	we	met	elkaar	de	kerstmarkt	tot	een	
prachtig	succes	maken.	
Tot	dan!	

	

	
Ouder-en	kindtoernooi	
Ook	is	er	voor	de	C-jeugd	en	de	CMV-jeugd	dit	
jaar	weer	een	ouder-en	kindtoernooi.	Dit	zal	
zijn	op	vrijdag	5	januari	vanaf	16.00	in	de	
sporthal	de	Bildtse	Slag.	
De	uitnodiging	volgt.	

	
Aan	het	oliebollentoernooi	mogen	de	A-en	B-
jeugdleden	meedoen.	B-jeugdleden	die	liever	
aan	het	ouder-en	kindtoernooi	mee	willen	
doen	zijn	op	dat	toernooi	van	harte	welkom.	

Scheidsrechters	cursus		
(belangrijk	bericht	van	NeVoBo)	
De NeVoBo vindt het belangrijk dat er een goede kennis 
is over de spelregels. Dit komt het spelplezier van zowel 
teams als scheidsrechter ten goede.  
Vanuit een onderzoek van enkele jaren terug is namelijk 
naar voren gekomen dat een gebrek aan spelregelkennis 
bij zowel spelers als scheidsrechters tot de top 10 
ergernissen behoort. We zouden daarom het liefst zien 
dat alle spelers deze spelregeltoets doen, maar hebben 
om die reden in ieder geval met elkaar afgesproken dat 
scheidsrechters minimaal de spelregeltoets met goed 
gevolg afgerond zouden moeten hebben.  
 
Het vervolg is dat we hier ook op gaan controleren. 
Vanuit het DWF komen de afwijkingen allemaal naar 
voren. Wanneer er iemand heeft gefloten zonder licentie 
krijgt de vereniging daar vanaf begin december een 
melding over.  
 
 



In de melding krijgt de betreffende scheidsrechter de 
mogelijkheid om binnen 2 weken alsnog de licentie te 
halen. Dit is via www.volleybalmasterz.nl heel goed en 
snel te doen. Wanneer alle levels zijn doorlopen en 
voldoende is gescoord komt er direct melding en 
registratie van officiallicentie. Het moet zo voor iedereen 
mogelijk zijn een licentie te halen.  
 
Blijft de vereniging in gebreke wordt er een sanctie 
opgelegd. We hopen echter dat het niet zo ver hoeft te 
komen. 

Ons	verzoek	aan	jullie	is	om	de	licentie	voor	
scheidsrechter	te	halen	via	
www.volleybalmasterz.nl.		
Hierdoor	zit	je	een	stuk	prettiger	op	de	bok,	
toch?		

Standen	tot	13	december	
Dames	1	 	 5e	
Dames	2	 	 8e	
Heren	1	 	 11e	
A-jeugd		 	 1e	
B-jeugd		 	 4e	
C-jeugd		 	 5e	
	
CMV-jeugd	speelt	16	december	het	finale-
toernooi	van	de	najaarscompetitie.	Op	dit	
moment	staan	de	teams:	
CV1	 	 	 4e	
CV2	 	 	 3e	
CV3	 	 	 5e	
CV4	 	 	 2e	
Succes	met	jullie	laatste	toernooi!	

	

	

	

	

	

	

	

Op	woensdag	en	vrijdag	in	de	vakanties	zijn	
er	geen	trainingen	voor	de	jeugd.	
NB:		de	volgende	data	is	er	geen	training	voor	
de	jeugd:	
Vrijdag	15	december	2017	(Kerstmarkt)	
Vrijdag	30	maart	2018	(Goede	Vrijdag)	
Vrijdag	27	april	(Koningsdag)	

	
Allen		een	gezellige	decembermaand	
toegewenst	en	sportief	2018!		
Bestuur		
	
Like	VoVeSa	ook	op	facebook.com/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	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	
	

	
	

	

	

	

	
	

	
	

	


