Nieuwsbrief September 2017
Beste leden,
Begin september zijn we weer begonnen aan het nieuwe volleybalseizoen
2017-18, die we weer met frisse moed aanvliegen. We willen jullie graag via
deze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen
binnen onze club.
Bestuur
Sinds de laatste ALV in november heeft het deels nieuwe bestuur zijn weg
aardig gevonden. Uiteraard zijn er altijd dingen waar we nog tegen aanlopen.
Gelukkig zijn de oud-bestuursleden altijd welwillend om ons nog van advies te
voorzien. Mochten er dingen zijn kunnen jullie uiteraard bij ons terecht met
jullie vragen en opmerkingen.
Senioren TC
Afgelopen seizoen is er ook een compleet nieuwe senioren TC van start gegaan.
Dit hebben ze met veel enthousiasme gedaan. Er is een dames 4 team
bijgekomen en voor alle teams hebben ze 1 of meer trainers gevonden.
Uiteraard was het weer een hele puzzel om de indeling weer rond te krijgen en
we realiseren ons dat we nooit iedereen even blij kunnen maken. Toch voor de
nieuwe TC een compliment hoe ze dit hebben opgepakt.
Jeugd TC
Niet alleen de senioren TC is nieuw. De Jeugd TC heeft ook 3 nieuwe gezichten
met Sanne, Marjolein en Anita. Met nieuwe inzichten, ideeën en de
ondersteuning van de oud-TC leden heeft de jeugd TC er weer iets heel moois
van gemaakt. De jeugd teams zijn redelijk intact gebleven en alleen meisjes C
heeft een nieuwe trainer.
CMV
Met in totaal 6 CMV teams (waaronder 3 niveau 4 teams) en de speeltuin is er
genoeg jonge jeugd die de weg naar VIOS weet te vinden. Deze puzzel qua
indeling is ook prima gelukt. Hierdoor hebben deze extra teams ook een trainer
en een plekje in de zaal gekregen.

Sponsoring commissie.
De sponsorcommissie heeft ook niet stil gezeten deze zomer, zoals eerder
aangegeven worden er dit seizoen nieuwe shirts voor de jeugdleden
aangeboden door “DE RIJBEWIJSCOACH”. Verder is er weer een nieuwe
bordsponsor bijgekomen in de vorm van “MAKELAARDIJ PIETER KOOI”. Deze
makelaardij is al jaren sponsor van VIOS maar in goed overleg hebben we het
sponsorpakket kunnen uitbreiden.
Momenteel is de sponsorcommissie aan het kijken naar een nieuwe sponsor
voor onze welbekende “HOODIES”, de firma Swedamast heeft besloten te
stoppen met sponsoring waardoor er een plekje vrijkomt op de Hoodie.
Wanneer er een nieuwe sponsor bekend is hiervoor zal er weer een
bestelmogelijkheid volgen. Wij houden jullie op de hoogte!
Weet je zelf iemand die onze club ook een warm hart toe draagt? Geef het door
aan de sponsorcommissie: jarno@vioskolham.nl
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is sinds de ALV in november van samenstelling
veranderd: Erik Haverkamp en Siem-menno Jansma zijn vertrokken. Hiervoor
zijn 3 nieuwe frisse mannen teruggekomen: Robert Zwart, Adolf Zuidhof en
Arjan Heringa. Heb je tips of vragen voor de activiteitencommissie, dan kun je
een mail sturen naar: activiteiten@vioskolham.nl
Geraniumactie 2017
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 april hebben we als VIOS weer geraniums
verkocht aan leden, familie, vrienden, collega’s etc. Dit jaar zijn er ruim 3000
geraniums verkocht, hier zijn we als club uiteraard heel blij mee. Langs deze
weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor jullie inzet.

Jubileum 2018
Op 22 januari 2018 bestaat Vios 50 jaar en dit willen we natuurlijk groots
vieren. Inmiddels hebben we een jubileumcommissie samengesteld. Deze is
druk bezig om er een onvergetelijk programma van te maken voor jong en oud.
Hierbij willen we jullie vragen om (oude) foto’s, verhalen, krantenknipsels etc.
Deze kun je sturen naar jubileum@vioskolham.nl

Ledenadministratie
Afgelopen tijd zijn we als bestuur bezig geweest om ons ledenbestand weer upto-date te maken. Nu we deze weer actueel hebben, willen we dit ook graag zo
houden. Daarom zullen we wat strakker op het aan- en afmelden van onze
leden gaan zitten. Op onze website vinden jullie een uitgebreide uitleg over de
werkwijze.
Voor vragen omtrent het aan- en afmelden graag een mail naar:
ledenadministratie@vioskolham.nl

Agenda
Zaterdag 9 september
Weekend 15/16/17 sept.
Zaterdag 7 oktober
Dinsdag 24 oktober

Driekamp Duurswoldhal
Trainingskamp Ameland
Eerste thuisronde
Algemene ledenvergadering

Eind December
Jubileum 50 jaar VIOS Kolham

Mixtoernooi(onder voorbehoud)
Datums volgen

Dus noteer deze datums in jullie agenda.

Algemene gegevens:
Sporthal Duurswoldhal
Slochterveldweg 1 9621TD Slochteren
0598-421436
www.vioskolham.nl
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