Nieuwsbrief VoVeSa December 2020
Beste VoVeSianen,
Het einde van het jaar is in zicht. Het is een
ander jaar geweest dan normaal. Het
coronavirus zet de hele wereld op zijn kop.
Ook volleyballen we nu even niet. In deze
nieuwsbrief kijken we niet alleen terug, maar
ook vooruit. Wij wensen je veel leesplezier!
Algemene leden vergadering
30 november was er een succesvolle online
algemene ledenvergadering.
In de ledenvergadering is veel besproken. Met
de punten die naar voren gekomen zijn gaan
we flink aan de slag, want vele handen maken
licht werk ;-)
Bestuur rotatie
Wij willen Anneke, André, Berend en Floor
heel erg bedanken voor hun inzet en bijdrage
in het bestuur van de afgelopen jaren.
Marc, Selma en Wies van harte welkom in het
bestuur.
Wijzigingen indeling bestuur:
- Marc de Boer, Voorzitter
- Schelte Halma, Penningmeester,
Ledenadministratie
- Wies Brunner, Secretaris
- Bert de Jager, Algemene zaken, Jeugdzaken,
Website
- Selma Castiglione, Algemene zaken,
Materiaalbeheer
- Geeske Douma , Algemene zaken, Pr & Social
Media
Buiten bestuur:
- Anneke van Dalfsen, Wedstrijdzaken

2021 trainingen
Wat staat er in de planning voor 2021?
Veilig volleyballen doen we samen!
T/m 19 januari mogen we helaas nog niet
binnen sporten, maar een planning maken
voor erna kunnen we wel alvast maken! Dit
zodat we klaar zijn en gelijk kunnen starten
wanneer het weer mag.
Daarom zal vanuit elk team een inventarisatie
komen wie er behoefte heeft (wanneer
mogelijk) om weer te gaan trainen.
Dit doen we om te kijken of er voldoende
ruimte is in de sporthal en gymzaal voor een
veilig training. Aan de in de hand van deze
inventarisatie kunnen we een indeling maken
met trainingstijden.
Activiteiten
Helaas hadden we dit jaar geen terug
komende evenementen zoals eindfeest,
ouder- en kind toernooi en ook geen
oliebollen toernooi!
Maar niet getreurd, het bestuur is bezig met
een alternatief, helaas wel online. Meer info
zal via de bekende media worden gedeeld.
Heb jij ook nog leuke ideeën of suggesties die
wij als vereniging in deze periode kunnen
doen? Stuur deze dan op naar info@vovesa.nl
Heb jij de paparazzi al gezien?
Wees niet bang, de camera doet je niets J.
Vanaf dit seizoen gaan we meer doen met
onze sociaal media!
Dit willen we gaan doen door foto’s en video’s
te maken bij trainingen en wedstrijden.
We houden ons hierin natuurlijk aan de
privacy-regels die hier voor gelden. Mocht je
hier op voorhand al problemen mee hebben
geef het dan even bij Geeske aan.
Heb jezelf inbreng voor de nieuwsbrief of voor
onze sociaals (denk aan foto’s, video’s of een
leuke ervaring?) stuur ze naar ons op via
ac@vovesa.nl, of een bericht sturen via onze
facebook en Instagram pagina.
Volg jij ons al op onze sociaals?!
Facebook: vovesa
Instagram: vovesa_sintannaparochie
Website: www.vovesa.nl

Jubileum commissie
Volgend jaar bestaat onze vereniging al

50 jaar!
Om precies te zijn op 22 november 2021. Tijd
voor een feestje!
Om dat alles goed te regelen en te
organiseren zoeken wij mensen voor in de
jubileum commissie. Hou jij van een feestje en
vind je het leuk om dit samen met andere
leden van de vereniging te organiseren!
Meld je dan aan! Voor vragen en aanmelden
kun je ons mailen via info@vovesa.nl
VoVeSa baby!
We hebben een nieuwe VoVeSa baby erbij!
Annelien Hanje (Dames 1) Is bevallen van een
prachtige jongen!

Een ludieke actie opgezet door Johan Klaas,
Bert en Marc. Helaas mochten niet alle wedstijden uitgezonden worden omdat een aantal
teams (buiten de vereniging) het liever niet
wilden.

De jaarlijkse jeugdsponsor actie van de
Poiesz wat altijd zeer leuk is om te doen
voor de jeugd. En wat heel wat oplevert
qua financieen voor de vereniging.

Welkom op de wereld Ben Wiebe!
Korte terugblik 2020
Oooh kom maar eens kijken…. Sint is net het
land uit en de kerstman staat alweer voor de
deur, maar heb je 5 dec. ook iets lekkers
ontvangen?

Tot slot

Tribune dicht? Dan kon je toch lekker op de
bank volleybal kijken!

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

