Nieuwsbrief december 2018
Beste leden,
We zitten middenin de drukke decembermaand, Sinterklaas is alweer terug
naar Spanje en kerst en nieuwjaar staan voor de deur. Dit betekent ook dat de
eerste seizoenshelft bijna ten einde is. Op meerdere vlakken wordt er alweer
druk gewerkt aan zaken die in 2019 gaan plaatsvinden.
Bestuur
Op 1 november jongsleden hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering
gehouden hieronder vind je de belangrijkste punten:
De communicatie vanuit het bestuur gaat altijd via trainers en aanvoerders, dit
is voor het bestuur de snelste en makkelijkste manier om iedereen te bereiken.
Voor de senioren is er een AANVOERDERSAPP, hierin zitten alle aanvoerders
van de senioren teams en de trainsters van de A-meiden en Mix-B.
Voor de jeugd is er de CMV-APP, hierin zitten alle train(st)ers van de
jeugdteams. Via deze app communiceert het bestuur mededelingen die voor
alle teams van belang zijn, de aanvoerder stuurt het vervolgens door naar de
groepsapp van het team. Alleen in deze twee APPS zullen dus mededelingen
van het bestuur te vinden zijn.
In sommige gevallen kunnen mededelingen ook via de mail gedaan worden, de
aanvoerder of train(st)er ontvangt dan een mail en stuurt het door naar zijn of
haar teamgenoten.
Om het reilen en zeilen van onze volleybalvereniging in goede banen te leiden
zijn er verschillende commissies, het bestuur heeft de taken en
verantwoordelijkheden van elke commissie uitgewerkt en vastgelegd. Op deze
manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is en bij wie ze zich kunnen melden
in geval van vragen.
Op onze website zie je de verschillende commissies, hun taken en
verantwoordelijkheden en bij welke commissies we nog op zoek zijn naar
vrijwilligers.
Zie je een leuke vacature? Laat het ons weten! Vele handen maken licht werk!

Senioren TC
Tijdens de ALV hebben we ook afscheid genomen van ons senioren TC, we
willen Willeke, Sander en Mariët heel erg bedanken voor al hun tijd en inzet.
Inmiddels hebben we een nieuwe senioren TC gevormd, de volgende personen
vormen de nieuwe TC:
-

Herman Koopman(heren 3)
Sandra Kregel(dames 2)
Leon Koopman(heren 1)
Johnny Drewel(heren 3)

Komende tijd zal er met de ouwe TC een overdracht plaatsvinden en kunnen ze
al met een schuin oog naar volgend seizoen kijken. Uiteraard worden zaken van
het lopende seizoen ook behandeld.
Jeugd TC
De jeugd TC is weer drukdoende geweest om na de winter de CMV teams weer
op de juiste manier ingedeeld te krijgen. In de 2e seizoenshelft zullen er in
totaal 8 CMV teams van Vios actief zijn in de Nevobo competitie, dit zijn er
meer dan welke vereniging ook in de regio.
Dit seizoen zullen we ook voor het eerst een ouder-kind toernooi gaan houden
om zo ouders kennis te laten maken met het volleybalspelletje. Alle ouders
hebben hiervoor een formulier gekregen. We hopen dat deze eerste editie een
groot succes gaat worden.

Sponsoring commissie.
De sponsorcommissie heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken in de
nieuwe tenues voor alle senioren teams. We zijn erg blij dat we dit samen met
de sponsoren hebben kunnen realiseren.
Eind September zijn alle shirt sponsoren uitgenodigd om het nieuwe tenue
officieel te onthullen. Een leuke manier voor de sponsoren om een kijkje te
nemen in de VIOS keuken, mede dankzij Marcel Schuiten (trainer Dames 1) die
de sponsoren liet meegenieten van de wedstrijdbespreking van Dames 1. Een
geslaagde dag waarbij er mooie foto`s zijn gemaakt door één van onze nieuwe
sponsoren.
Wij willen langs deze weg alle nieuwe sponsoren nogmaals van harte welkom
heten en vertrouwen op een prettige samenwerking. Naast nieuwe shirt
sponsoren zijn er ook nog 2 nieuwe (reclame)bord sponsoren bij gekomen.
-

Klus- en Timmerbedrijf Harjo Nijboer

-

Kostwinder Schildersgroep

Hartelijk dank voor jullie bijdrage en welkom bij onze vereniging.
We mogen erg blij zijn dat we als vereniging zo`n groot aantal sponsoren aan
ons weten te binden, we willen dan ook graag al onze leden vragen om af en
toe eens te kijken welke sponsoren we allemaal hebben.
We hebben elkaar allemaal keihard nodig, dus: Koop elders niet, wat de
sponsor u biedt!
Activiteitencommissie
Na de ALV is de oude opzet van de activiteitencommissie omgezet in de
feestcommissie en zijn alle leden ook in de feestcommissie gekomen. Op deze
manier wil het bestuur meer duidelijkheid creëren in bepaalde acties binnen de
vereniging. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren
van geld opbrengende activiteiten. Daarnaast biedt zij ondersteuning
aan verschillende commissies bij het organiseren van activiteiten.

Feestcommissie
De feestcommissie heeft na een jaar afscheid genomen van Robert en daarvoor
in de plaats zijn 2 nieuwe leden gekomen; Netty en Willeke. Robert bedankt
voor je inzet en wij hopen van Netty en Willeke veel input te krijgen!
Wij zijn bezig met het organiseren van het toernooi op 5 januari. Wij hopen dat
we een groot aantal prijzen krijgen voor de “Wat-gun-je- een –ander-uit –je
kerstpakket” om de kosten wat te drukken. Op 9 februari willen we een pub
quiz houden. Dit gaat na de wedstrijden plaatsvinden in onze kantine. Verdere
informatie daarover volgt nog. Op de laatste thuiswedstrijd (13 april) eindigen
we het seizoen met een thema feest. Dus houd ook deze datum alvast vrij. We
hopen jullie op alle feestjes te zien! Heb je tips of vragen, dan horen we het
graag.
Adolf, Pim, Arjan, Danielle, Netty, Willeke en Tanja

Scheidsrechterscommissie
Voor deze commissie zijn we nog druk op zoek naar mensen die deze taken op
zich wil nemen. De scheidsrechtercommissie is verantwoordelijk voor de
indeling van scheidsrechters. Daarnaast faciliteren zij de opleiding van
scheidsrechters. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met het bestuur en de
beide technische commissies.
Interesse? Mail dan even naar erik@vioskolham.nl

Website
Na de afgelopen nieuwsbrief van augustus meldde zich een nieuwe webmaster
aan, Linda Katerberg van dames 5. Sindsdien is Linda verantwoordelijk voor de
website en heeft deze weer een opfrisbeurt gehad. Mocht je nog tips hebben
voor linda, mail dan naar:
webmaster@vioskolham.nl

Agenda
Zaterdag 15 december
Zaterdag 15 december
Zaterdag 5 januari
Zaterdag 5 januari
Zaterdag 9 februari

Mini ochtend in de Duurswoldhal
Laatste thuisronde 2018
Ouder kind toernooi
Welkom 2019 mixtoernooi
Pub quiz

Zaterdag 13 april

Laatste thuisronde seizoen 18/19

Weekend 19/20 april

Geraniumactie (onder voorbehoud)

Dus noteer deze datums in jullie agenda.
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