
 

 

                                             Nieuwsbrief Maart 2017 

Beste leden, 

Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief om alle leden van 

volleybalvereniging Vios op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de 

club. Dit gebeurt al wel via social media en via mail of app groepen, alleen 

willen we door de nieuwsbrief ieder lid bereiken.  

Bestuur 

Tijdens de laatste ALV hebben 2 bestuursleden afscheid genomen en zijn er 2 

nieuwe bestuursleden gekozen. Als vervanger van penningmeester Eppie 

Drewel is Peter Dijkstra gekomen en Erik Haverkamp heeft de voorzittershamer 

van Raymond Schuiten overgenomen. Raymond en Eppie: Langs deze weg 

nogmaals bedankt voor alles wat jullie voor de vereniging hebben gedaan. 

Senioren TC 

Bij de senioren TC hebben we ook afscheid genomen van 2 leden. Peter Dijkstra 

en Greet Drewel bedankt voor jullie bewezen diensten.  De TC bestaat nu  uit: 

Willeke Klooster, Sander Kats en Mariët van der West. Op dit moment zijn de 

gesprekken met de huidige trainers achter de rug. Alle spelende leden hebben 

een formulier gekregen waarop het huidig seizoen geëvalueerd wordt en alvast 

wordt gekeken naar het komend seizoen.  

Jeugd TC 

Ook de jeugd TC onderging een metamorfose en bestaat nu uit: Sanne Hake, 

Marjolein Drewel en Anita Kok. Ze vervangen Ingrid van der Strate en Piet Zijl 

die dit vele jaren hebben gedaan. Dank hiervoor. Ook de jeugd TC is druk 

doende om het huidige seizoen te evalueren en alvast te kijken naar volgend 

seizoen met zowel trainers als spelers.  

CMV                

Dit jaar hebben we 2 CMV dagen georganiseerd in onze eigen Duurswoldhal 

welke uitstekend zijn verlopen, Pim Zijl en Demi Drewel bedankt voor de prima 

organisatie. De laatste 3 thuisrondes mogen er mini’s(N3-N4-N5) meelopen 

met de warming up en tijdens de eerste set op de bank zitten van onze eigen 

dames 1, er wordt geloot wie van de mini’s het mag beleven.   



 

 

 

Sponsoring commissie. 

De sponsoringscommissie is erin geslaagd om “DE RIJBEWIJSCOACH” langer aan 
zich te binden als kledingsponsor. De naam van deze rijschool zal vanaf volgend 
seizoen op alle shirts van onze jeugdleden te zien zijn. (zowel de ABC en de 
CMV)  Daarnaast zijn er ook nieuwe bordsponsoren bijgekomen in de vorm 
van: “BLOEMBINDERIJ LUPINE” en “DALLINGA BELASTINGADVISEURS BV” 
 
We zijn heel erg blij met al onze sponsoren, want sponsoring is belangrijk voor 
een vereniging als VIOS. Hierdoor zijn we in staat om kosten (Bijv. contributie) 
laag te houden. Er zijn inmiddels verschillende mogelijkheden om onze club te 
sponsoren. Weet je zelf iemand die onze club ook een warm hart toe draagt? 
Geef het door aan de sponsorcommissie! 
 
Kleine TIP! 
Denk bij een aanschaf eens aan één van onze sponsoren!  
 

Activiteitencommissie  

Na een zeer succesvol verlopen mixtoernooi en een gezellig bezoekje van de 

Set uppers uit Scheemda, is de commissie nu druk bezig voor de laatste 

thuiswedstrijd op zaterdag 8 april. Verdere informatie hierover volgt z.s.m.  

Geraniumactie 2017 

Zoals gebruikelijk zal VIOS ook dit jaar weer geraniums gaan verkopen om zo de 

clubkas te spekken. Dit jaar kan men op vrijdag 28 april de bestellingen afhalen.  

De daarop volgende dag is de verkoop aan huis. (zaterdag 29 april).     

Binnenkort zullen de bestelformulieren worden uitgedeeld.  

Jubileum 2018 

Op 28 januari 2018 bestaat Vios 50 jaar en dit willen we natuurlijk groots 

vieren. Hiervoor willen we graag een aparte jubileum commissie samenstellen. 

Is dit wat voor jou? Stuur dan een mail naar erik@vioskolham.nl    

 

mailto:erik@vioskolham.nl


 

 

 

 

Agenda 

Zaterdag 8 april    Laatste thuisronde                                           

Vrijdag 28 april    Ophalen bestelde geraniums                        

Zaterdag 29 april    Geraniumverkoopdag                        

Weekend 19/20/21 mei   Lycurgus Ameland toernooi 

 

Zomer 2017     Beachtoernooi(onder voorbehoud)                     

Zaterdag 9 september                            Driekamp                                                             

Weekend 15/16/17september  Trainingskamp                                        

Medio Oktober    Algemene ledenvergadering 

 

Dus noteer deze datums in jullie agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algemene gegevens: 

Sporthal Duurswoldhal                                                                          

Slochterveldweg 1 9621TD Slochteren                                                                 

0598-421436 

www.vioskolham.nl  

Bestuur 

Voorzitter    Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                                                     

(Wedstrijd)Secretaris  Barry v. d. Strate            barry@vioskolham.nl                            

Penningmeester   Peter Dijkstra   peter@vioskolham.nl 

Sponsorzaken  Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl                                    

Bestuurslid    Harry Zijl   harry@vioskolham.nl  

Senioren TC 

Willeke Klooster   willeke@vioskolham.nl                                              

Sander Kats     sander@vioskolham.nl                                                          

Mariët van der West  mariet@vioskolham.nl   

Jeugd TC 

Marjolein Drewel    marjolein@vioskolham.nl                                          

Sanne Hake    sanne@vioskolham.nl                                                  

Anita Kok    anita@vioskolham.nl  

Sponsorcommissie 

Martin Haverkamp martin@vioskolham.nl                                                 

Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl  

Activiteitencommissie 

Tanja Niemeijer, Danielle Buytendorp, Robert Zwart, Marloes Veen, Adolf 

Zuidhof en Arjan Heringa.                                                         

activiteiten@vioskolham.nl  
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