Nieuwe trainer dames 1
Dames 1 wordt dit seizoen getraind door
Tjalling Delgrosso. Tjalling is een ervaren
trainer. Hij heeft vorig seizoen o.a. bij VC058
dames 1 en 2 training gegeven. We hebben
alle vertrouwen in een fijne samenwerking.
Welkom bij de club!

Nieuwsbrief VoVeSa november 2020
Beste VoVeSianen,
Als bestuur spreken wij de hoop uit dat deze
nieuwsbrief jullie in goede gezondheid bereikt.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de
hoogte houden van een aantal zaken binnen
VoVeSa.

Coronavirus en volleybal.
Onder de huidige omstandigheden is het
helaas niet mogelijk om competitie te spelen.
Gelukkig is het voor de jeugd nog wel mogelijk
om te trainen.
Op de site van de Nevobo vind je de meest
recente berichtgeving over de gevolgen van
het coronavirus voor het volleybal.
Nieuwe leden
We zijn ontzettend trots dat we als vereniging
nog steeds groeien.
We heten de volgende leden dan ook van
harte welkom!
Alaa Allaham
Esmee van der Veer
Cynthia Rijpstra
Lisette Tolsma
Serena Hovega
Ilva Lebbing
Jildou Tuinstra
Chantal de Vries
Baukje Palma
Kune Bijlsma

Jeugdcommissie
Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit
Annalien (Dames 1), Bert (Bestuur), Lianne
(Dames 3) en Lucanne (Dames 3). De taken
zijn dit seizoen verdeeld. Lianne en Lucanne
zijn het aanspreekpunt voor de CMV-jeugd.
Bert regelt alles rond de ABC-jeugd. Annalien
is verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken
van de ABC jeugd. Als je vragen of
opmerkingen hebt kun je mailen naar
jeugd@vovesa.nl of neem even contact op
met een van de commissie leden.

Recreanten
Vorig seizoen hebben een aantal ‘oud’ volleybalsters het volleybal weer opgepakt. Gewoon
gezellig een balletje slaan zonder de verplichting van competitie spelen. Op dit moment
zijn er jammer genoeg te weinig speelsters
om te kunnen trainen. Begint het bij jou weer
te kriebelen of ken je iemand dan kun je contact opnemen met Esther Beimers via
estherbei76@gmail.com

Algemene Leden Vergadering
We zijn bezig met het plannen van de
algemene leden vergadering. De huidige
maatregelen maken dat niet gemakkelijk. We
willen zoveel als mogelijk de continuïteit van
onze vereniging borgen. We zijn daarom
voornemens om de vergadering elektronisch
te organiseren. We willen dit doen via Teams.
De vergading zal plaatsvinden op maandag 30
november om 20.00. Hiervoor ontvangen
jullie per mail de uitnodiging, agenda en
stukken.

Jubileum VoVeSa
In november 2021 bestaat onze mooi
vereniging 50 jaar! Wij vinden dat dit gevierd
moet worden. Om dit te kunnen organiseren
zijn we opzoek naar leden voor een
jubileumcommissie. Laat het ons weten
wanneer je het leuk vindt om een feestje te
organiseren! Mail dan naar info@vovesa.nl

CMV- jeugd
Op onderstaande foto is de jongste jeugd van
VoVeSa te zien. Cool Moves Volley (CMV) is
speciaal voor kinderen van 6 jaar tot en met
12 jaar. Lijkt het jou ook leuk? Kom gerust
een keertje mee doen!

We hopen dat, mits de volksgezondheid het
toe laat, in januari de competities weer hervat
zullen worden. We hopen iedereen dan in
goede gezondheid weer in de sporthal te
treffen.

VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsor wedstrijdshirts

Sponsoren ballenkarren

DeVriMed BV
farmaceutische en medische producten,
www.devrimed.nl.

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
Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd:
Halma Agro BV
Goedkoop tanken
Brandstoffen
Smeermiddelen
www.halmaolie.nl/
JP Relatiegeschenken
het adres voor Borduren, Bedrukken, Posters,
Canvas, Lasergraveren en Relatiegeschenken.
www.jprelatiegeschenken.nl

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

Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1

Akkerbouwbedrijf Vogels

