
 

 

                                             Nieuwsbrief augustus 2018 

Beste leden, 

Het is alweer een tijdje geleden maar zo voor het nieuwe seizoen is het weer 

tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Hierin kijken we terug op een geweldig 

seizoen en een zeer geslaagde jubileum dag, uiteraard kijken we ook vooruit op 

het nieuwe seizoen.  

Bestuur 

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van afgelopen mei namen we afscheid 

van 2 zeer gewaardeerde bestuursleden die veel voor de vereniging hebben 

betekend. Barry sinds 2011 in het bestuur als secretaris en Harry sinds 2016 

voor de ledenadministratie. Ze hebben inmiddels hun taken overgedragen aan 

2 enthousiaste dames, Marjolein Drewel en Lonneke Wagenaar. Langs deze 

weg willen wij Barry en Harry nogmaals bedanken voor de bewezen diensten.  

Senioren TC 

Vanaf het begin van dit jaar is de TC alweer bezig met het seizoen goed af te 

sluiten en vooruit kijken naar het nieuwe komende seizoen. De TC is al een tijd 

lang in gesprek met trainers en teams om alle wensen in kaart te brengen. 

Komend seizoen verwelkomen we weer een nieuw damesteam en zijn er 9 

seniorenteams (5 dames en 4 heren) in totaal. Dit betekent wel dat de puzzel 

qua indeling steeds groter wordt en het de TC veel tijd en moeite heeft gekost 

om deze puzzel zo goed mogelijk op te lossen. Helaas is het niet altijd mogelijk  

om alle wensen van een ieder te vervullen maar gelukkig is de TC erin geslaagd 

om voor een ieder een acceptabele oplossing hiervoor te vinden. Een groot 

compliment voor onze TC is dan ook wel op zijn plaats. 

 

Jeugd TC 

Voor de 2 koppige jeugd TC was het ook even puzzelen nadat de meeste 

meiden A over zijn richting de senioren. Het is gelukt om 2 mooie jeugdteams 

in te schrijven voor de competitie. Deze teams zullen zich de komende 

seizoenen door veel trainen en wedstrijden spelen klaarmaken voor de 

overstap richting de senioren. De jeugd heeft de toekomst en dit geldt ook 

zeker voor Vios. 



 

 

CMV                

Met in totaal 7 CMV teams(van elk niveau 2 teams behalve bij niveau 3) en de 

speeltuin blijft ook de jonge jeugdafdeling steeds doorgroeien. Deze puzzel qua 

indeling is ook prima gelukt, we zijn echter nog wel opzoek naar enkele 

enthousiaste trainers en coaches om onze teams te trainen of te begeleiden bij 

wedstrijden. Ook enthousiaste mini’s (4t/m 6 jaar) zijn van harte welkom om 

mee te trainen bij de speeltuin(woensdagmiddag 17:00 t/m 17:45) 

Interesse mail met de jeugd TC marjolein@vioskolham.nl 

Sponsoring commissie. 

Zoals jullie weten heeft de sponsorcommissie niet stil gezeten de afgelopen 
tijd. 
In het afgelopen jaar hebben we de gehele jeugdafdeling in een nieuw tenue 
kunnen steken en voor het komende seizoen zijn de senioren aan de beurt. 
Als Volleybalvereniging hebben we een overeenkomst kunnen sluiten met 
Hummel Sport, wij dragen de kleding van hun merk en zij geven ons jaarlijks 
daar een sponsorbedrag voor terug. 
 
Maar dit is niet het enige!!!  
Samen met Hummel Sport hebben we ook onze eigen webshop kunnen 
realiseren, hierin vind je de gehele kledinglijn van onze volleybalvereniging. 
Je kunt denken aan: 

·         Trainingsjassen 
·         Trainingspakken 
·         Polo`s 
·         Tassen 
·         Sokken 
·         Kniebeschermers 
·         En nog veel meer… 

  
Op de website van VIOS zie je een afbeelding staan van onze webshop, klik 
erop en klaar! 
Je kunt je kleding of tassen helemaal naar eigen smaak personaliseren met je 
naam, rugnummer, initialen of wat je wensen maar zijn. De kleding wordt 
vervolgens bij Sport-Inn Nijeboer in Hoogezand afgeleverd, waar jij het weer 
vandaan kunt halen. Je ontvangt een mail van Sport-inn Nijeboer wanneer je 
product klaar ligt om af te halen.  
Ga snel naar onze nieuwe webshop en kijk of er wat leuks voor je tussenzit! 



 

 

 
Activiteitencommissie  

Het afgelopen jaar stond ook voor de activiteiten commissie deels in het teken 

van het jubileum en dus is er het afgelopen jaar iets minder andere activiteiten 

op het programma. Wel was er een wijziging in de samenstelling, Marloes Veen 

heeft na jarenlange trouwe dienst afscheid genomen en Pim Zijl heeft haar 

plekje ingenomen. Komend seizoen kunnen we weer veel verwachten van deze 

commissie. Marloes ook namens deze weg, heel erg bedankt voor je inzet! Kijk 

voor activiteiten verderop in deze nieuwsbrief.  

Heb je tips of vragen voor de activiteitencommissie kun je een mail sturen naar: 

activiteiten@vioskolham.nl    

Geraniumactie 2018 

Op vrijdag 11 mei hebben we als VIOS weer geraniums verkocht aan leden, 

familie, vrienden, collega’s etc. Dit jaar zijn er een kleine 3000 geraniums 

verkocht, hier zijn we als club uiteraard heel blij mee. Dit jaar was de actie 

alleen op de vrijdagavond, we zullen als bestuur evalueren of dit voor herhaling 

vatbaar is. 

Langs deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor jullie inzet. 

Jubileum 2018 

Op 22 januari 2018 bestond Vios 50 jaar en dit hebben we met z’n allen groots 

gevierd. Door middel van een receptie in januari en de grote jubileum dag op 9 

juni. Beide dagen zijn een succes geworden door de inzet van veel vrijwilligers 

die vele uren hebben besteed om alles in goede banen te leiden.  Bedankt voor 

jullie passie en inzet, zonder vrijwilligers geen vereniging en zeker geen 

geslaagd jubileum.  

Uiteraard ook een speciaal dankwoord aan Esther, Femke en de rest van de 

familie voor het mede mogelijk maken van beide jubileumdagen. Heel veel 

respect voor hoe jullie ook na het verlies van Ton hebben geholpen in de 

organisatie. 
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Website 

Op dit moment zijn we druk bezig de website weer helemaal klaar te maken 

voor het nieuwe seizoen. De nieuwe teamindeling is verwerkt, veel aandacht 

voor sponsoring en een update bij de jeugd pagina. Om de website straks ook 

up to date te houden zoeken we een enthousiaste webmaster. Ben je handig 

met computers en lijkt je het wat om de site bij te houden meld je aan! 

webmaster@vioskolham.nl    

 

Agenda 

Zaterdag 8 september   Driekamp Duurswoldhal                                              

Weekend 14/15/16 sept.  Trainingskamp Ameland                        

Zaterdag 29 september   Eerste thuisronde                                 

medio oktober/november  Algemene ledenvergadering 

 

Vrijdag 28 December   Mixtoernooi(onder voorbehoud)                     

       

Dus noteer deze datums in jullie agenda. 
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Algemene gegevens: 

Sporthal Duurswoldhal                                                                          

Slochterveldweg 1 9621TD Slochteren                                                                 

0598-421436 

www.vioskolham.nl  

Bestuur 

Voorzitter    Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                                                     

(Wedstrijd)Secretaris  Lonneke Wagenaar lonneke@vioskolham.nl                            

Penningmeester   Peter Dijkstra   peter@vioskolham.nl 

Sponsorzaken  Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl                                    

Ledenadministratie  Marjolein Drewel  marjolein@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                                              

Anita Kok    anita@vioskolham.nl  

Sponsorcommissie 

Martin Haverkamp martin@vioskolham.nl                                                 

Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl  

Activiteitencommissie 

Tanja Niemeijer, Pim Zijl, Danielle Buytendorp, Robert Zwart, Adolf Zuidhof en 

Arjan Heringa.                                                         activiteiten@vioskolham.nl  
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