Poiesz Jeugd Sponsor Actie
Ook de Poiesz Jeugd Sponsor Actie is in
verband met het coronavirus gestopt. Het
Jeugd Sponsor Gala zal helaas niet doorgaan.
De Poiesz heeft besloten om elke
deelnemende vereniging €1000,- aan
sponsorgeld uit te keren. Een fantastisch mooi
bedrag waar we als vereniging ontzettend blij
mee zijn.

Nieuwsbrief VoVeSa April 2020
Beste VoVeSianen, Door het coronavirus is er
een abrupt voortijdig einde gekomen aan het
volleybalseizoen. Wij vinden dit ontzettend
jammer maar ook volstrekt begrijpelijk. Wij
willen iedereen heel veel gezondheid
toewensen in deze moeilijke periode. Via deze
nieuwsbrief willen we een aantal zaken met
jullie delen.
Eerst heten we ons nieuwste lid van harte
welkom:
Sciarella de Haan, CMV jeugdlid
Competitie
De Nevobo heeft op 18 maart besloten om
alle competities per direct stop te zetten. Dit
betekend dat er in het huidige seizoen geen
teams kampioen kunnen worden. Om de
competitiestanden op te maken heeft de nevobo op basis van het aantal gespeelde wedstrijden en de daaruit behaald punten een
berekening gemaakt. Ook is de promotiedegradatie regeling aangepast. Voor alle senioren teams van Vovesa betekend dit dat ze
zich handhaven!
Beachcompetitie
Helaas hebben we voor dit seizoen ook de
Eethûs de Kaai beachvolleybalcompetitie met
een jaar uit moeten stellen. We houden de
ontwikkelingen in de gaten. We hopen dat het
deze zomer nog mogelijk wordt om met elkaar
een balletje te kunnen slaan.

(Bijna) kampioen!
Dames 1 heeft een super seizoen gespeeld. Op
1 wedstrijd na werden alle wedstrijden vaak
met overmacht gewonnen. Met maar liefst 20
punten voorsprong op de nummer 2 was het
kampioenschap eigenlijk al binnen. Op basis
dit resultaat mogen de dames promoveren
naar de promotieklasse. Wij zeggen dan ook
gefeliciteerd!
Jeugd
De MA 1 kwam dit seizoen uit in de 1e klasse.
Na een eerste seizoenshelft waarin het
allemaal nog wat wennen was op dit hogere
niveau, stroomden de punten in de 2e helft
van het seizoen binnen.
Ook de meiden van de MB1 waren nog volop
in de race voor de eerste plek. Voor het eerst
werd er met systeem gespeeld en dit leverde
behoorlijk wat punten op!
Beach volleybal CMV
Zoals bekend is geworden op 21 april, Is
sporten voor kinderen tot 12 jaar weer
toegestaan. Dit betekent dat onze CMV jeugd
weer mogen trainen! Daarom heeft onze
Beach Commissie beachvolleybal trainingen
georganiseerd. De trainingen starten vanaf
woensdag 6 mei zijn.

Vacatures
Binnen het bestuur hebben Andre Dijkstra
(namens heren 1) en Floor Bosscha (namens
dames 2 )aangegeven per volgend seizoen te
stoppen met hun bestuursfunctie.
Karin Lautenbag-Beimers stopt binnen de
jeugdcommissie.
Ben je geïnteresseerd in een van deze
functies, meld je dan bij een
van de bestuursleden.
VoVeSa leeft op vrijwilligers. Er zijn altijd
taken waarvoor we ook voor volgend
seizoen jouw hulp goed kunnen gebruiken.
Je kan denken aan:
• Scheidrechter
• Het verzorgen van trainingen voor o.a. de
jeugd
• Coaching
• Ondersteunen van activiteiten zoals
eindfeest, jubileumfeest, acties, toernooien.
Twijfel niet en kom ons mooie team van
vrijwilligers versterken!
Kascontrole
Tijdens de laatste ledenvergadering was het
helaas nog niet gelukt om de kascontrole uit
te voeren. Inmiddels is dit wel gebeurd door
Johan Klaas en Auke. Zij hebben de
boekhouding gecontroleerd en dit akkoord
bevonden.

Contributie
De afgelopen tijd hebben wij als bestuur
vragen ontvangen betreffende het
doorbetalen van contributie gedurende de
Corona-crisis. Immers door de afgekondigde
overheidsmaatregelen zijn de trainingen en
wedstrijden per medio maart 2020 gestaakt.
Ondertussen zijn wij door de NEVOBO
geïnformeerd dat de competities niet
uitgespeeld gaan worden. Hiermee is er dan
een eind gekomen aan het seizoen.
Op dinsdag 7 april jl. heeft het bestuur o.a.
over deze vraag overleg gehad (in deze tijd op
afstand). Destijds is er bij VoVeSa voor

gekozen om de contributie gespreid over het
gehele jaar te innen. Ook in de maanden dat
er niet getraind of gespeeld wordt contributie
geïnd. Wij zijn dan ook van mening dat het nu
(tijdelijk) stopzetten van de contributie een te
grote impact zal hebben op de begroting.
Leden die hierdoor wellicht in de problemen
komen wordt verzocht contact op te nemen
met één van de bestuursleden.
Natuurlijk zullen wij aan het begin van het
nieuwe seizoen bekijken wat financiële
consequenties zijn geweest van de Coronacrisis. Zodra er ruimte is voor compensatie van
de contributie zullen wij jullie daarover
informeren.
Plannen seizoen 2020/2021
Als bestuur hadden we voor dit seizoen nog
een aantal activiteiten op de planning staan,
waaronder het organiseren van een
suikerbrodenactie door dames 2 en een
spetterend slotfeest. Deze activiteiten
schuiven we gewoon door naar volgend jaar!
Binnenkort kunnen jullie per mail het
welbekende formulier verwachten waarin
jullie aan kunnen geven of je ook volgend jaar
weer wilt volleyballen bij VoVeSa. We hopen
jullie allemaal volgend seizoen in goede
gezondheid weer te zien. Pas goed op jezelf en
elkaar!
VoVeSa Baby
De VoVeSa familie word steeds groter!
Wietske uit dames 2 is bevallen van een
prachtige jongen genaamd Micha Benjamin.
Van harte gefeliciteerd!

Sociaal media
Volg jij ons al op onze sociaals?
Facebook: vovesa
Instagram: vovesa_sintannaparochie
Website: www.vovesa.nl

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

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

Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd:
Halma Agro BV
Goedkoop tanken
Brandstoffen
Smeermiddelen
www.halmaolie.nl/

Lemstra QA. B.V
Qualitiy assurance-kwaliteit
www.lemstraqa.nl

Sponsoren ballenkarren

Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1

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

Akkerbouwbedrijf Vogels

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

