Meer weten, neem contact op met Karin
Schuhmacher, voorzitter@vovesa.nl of
06-11481733

Nieuwsbrief VoVeSa maart 2018
Beste VoVeSianen,
Hier een update rondom VoVeSa.
Vrijwilliger in het zonnetje, Johan-Klaas
Heslinga
Over verenigingsmensen gesproken….JohanKlaas Heslinga. Met zijn drukke baan waar hij
de hele wereld over vliegt, vind hij thuis altijd
een gaatje om zich in te zetten voor VoVeSa.
Is het niet als kerstman bij de jaarlijkse
kerstmarkt, dan wel om samen met de heren
matten op de vloer van de sporthal neer te
leggen, bloemetjes te verkopen etc. JohanKlaas heeft in het bestuur gezeten als
algemeen lid en later als voorzitter. Ook nam
hij deel aan de activiteiten commissie en zet
hij zich nu in voor de beach commissie.
Niet zo gek dat wij daarom Johan-Klaas
Heslinga in het zonnetje zetten!
Bedankt Johan-Klaas, voor je jarenlange
tomeloze inzet voor VoVeSa.
Nieuwe bestuursleden,
Een aantal bestuursleden zijn aftredend. De
bestuursleden zijn met heel veel plezier voor
Vovesa aan de slag geweest. Als je VoVeSa
een warm hart toedraagt en het leuk vindt dat
er een volleybalclub in St. Annaparochie is en
blíjft, informeer dan eens vrijblijvend bij één
van de bestuursleden. Als je ouder van een
jeugdlid bent, ook dan ben je van harte
welkom als bestuurslid.
Je mag ook best eens vrijblijvend een
bestuursvergadering bijwonen om te kijken of
het iets voor je is.

Cursus, training geven
VoVeSa is bezig trainer Allard Jongsma
(trainingsdag, clinic ABC-jeugd) naar St.
Annaparochie te halen om een
beginnerscursus voor trainers te geven. In
deze 2 bijeenkomsten van 3 uren is er voor de
trainers of mensen met een ambitie voor het
trainerschap aandacht voor technieken,
didactiek en pedagogiek. Wij willen de cursus
vooral laten richten op de jeugdtrainingen.
Bij voldoende interesse kan de cursus hier in
St. Annaparochie gegeven worden. Graag
horen wij van jullie (trainers, ouders) of jullie
interesse hebben. Dit kan door middel van een
mail naar voorzitter@vovesa.nl .
Scheidsrechterslicentie
Het zijn nog een paar wedstrijden, maar toch.
De eerste waarschuwing van de NeVoBo is
binnen gekomen. Er is een wedstrijd gefloten
door een scheidsrechter zonder licentie. Dit is
goed afgelopen, omdat de persoon in kwestie
de spelregeltoets via
https://www.volleybalmasterz.nl/ nadien had
gevolgt . Gebeurd dit niet, dan krijgt de
vereniging een boete voor het leveren van een
scheidsrechter zonder licentie.
Verzoek aan jullie is om de spelregeltoets te
maken, zodat er met licentie een wedstrijd
gefloten kan worden en het de vereniging
geen boete oplevert. Bedankt!
Poiesz, jeugdsponsoractie
2 weken geleden was VoVeSa aan de beurt om
in de Poiesz supermarkt de club te promoten.
Er werden soezen aan de man te gebracht en
daardoor heel veel munten voor VoVeSa
verzameld. Zo’n 10 jeugdleden waren van
10.00 – 15.00 uur in de Poiesz en vulden met
veel enthousiasme de koker van VoVeSa. Dit
leverde ruim 1.5 gevulde koker op.
De actie duurt nog 2 weken. Misschien lekker

om met de paasdagen tompoezen te eten.
De 15 munten kunnen dan mooi in de koker
van VoVeSa.
Alvast bedankt!

Shirts A-en B-jeugd
De A- en B-jeugd hebben nieuwe shirts. Net
als de dames senioren hebben zij nu mooie
getailleerde wedstrijdshirts die mogelijk
gemaakt zijn door shirtsponsor ‘DeVriMed,
farmaceutische en medische producten.
Onze dank hiervoor gaat uit naar Sieds de
Vries.

Rabobank Clubkas Campagne.
Stem op onze club!
VoVeSa doet mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne van de Rabobank. Leden van
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
kunnen tussen woensdag 28 maart en vrijdag
6 april stemmen uitbrengen op hun favoriete
clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe
hoger de bijdrage. U steunt ons toch ook?
Hoe kunt u stemmen?
Het is voor VoVeSa belangrijk om zoveel
mogelijk stemmen te krijgen. Wij kunnen deze
bijdrage goed gebruiken voor de jeugd,
trainers, materialen etc. Het zou fantastisch
zijn als u, uw familie en vrienden helpen bij
het realiseren van dit doel, door op ons te
stemmen tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne.
Alleen voor leden van de Rabobank
Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland of dit vóór
woensdag 1 maart 2018 wordt. Maar let op:
niet iedereen met een Rabobankrekening is
automatisch lid van de bank. Via Rabo
Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn
gegevens' worden opgezocht of iemand al lid
is. Het lidmaatschap is kosteloos.
Leden van de Rabobank ontvangen in maart
per post hun stemcode en de link naar de
stemsite.

Sponsoring bidons team
Alle competitie spelende team zijn door de
vereniging zelf voorzien van nieuwe bidons
met kratje erbij. Dit in de kleuren van VoVeSa.
Zo heeft elk team dezelfde bidons met krat.
Netjes toch?
Sponsoring jasjes ABC-jeugd
En als laatst in de categorie sponsoring, maar
niet de minste. De ABC-jeugd krijgt binnenkort
nieuwe trainingsjasjes. Deze worden mogelijk
gemaakt door ‘Halma Agro BV’ en door
‘Lemstra QA. B.V’. Hier zijn wij erg blij mee.
Onze dank hiervoor gaat naar Schelte en
Sandra Halma en Anne-Jan en Sandra Lemstra.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het
lidmaatschap en de Rabobank Clubkas
Campagne op

www.rabobank.nl/lnwf.

Kom in actie!
Beslis mee van 28 maart t/m 6 april en help
onze club bij het realiseren van VoVeSa.
Alvast bedankt voor uw steun!

De eethûs de Kaai Beachcompetitie 2018

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 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)
Vrijdag 27 april (Koningsdag)
Allen nog succes met de laatste wedstrijden!
Het bestuur
Like VoVeSa ook op facebook.com/vovesa
Website: www.vovesa.nl

VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
DeVriMed BV,
farmaceutische en medische producten,
www.devrimed.nl.
Hoofdsponsor wedstrijdshirts
•

Training jeugd
De Jeugd Commissie wil graag na de meivakantie met de ABC-jeugd doortrainen in de
zaal. Dit om goed voorbereidt het nieuwe
seizoen in te gaan. Dit geldt voor de maandag
trainingen. Op woensdags gaat de ABC-jeugd
beachvolleyballen.
Meer informatie hierover komt via de mail.
Standen tot 27 maart
Dames 1
6e
Dames 2
8e
Heren 1
11e
A-jeugd
3e
B-jeugd
4e
C-jeugd
5e
CMV-jeugd speelt 14 april het laatste toernooi
van de voorjaarscompetitie.
Op dit moment staan de teams:
CV1
4e
CV2
3e
CV3
5e
CV4
1e
Succes met het laatste toernooi!

• 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

