
Beste leden,  
 
We hebben inmiddels het seizoen 2020/2021 officieel afgesloten, een seizoen die nog heel hoopvol 
begon in september. Door alle corona perikelen werd het steeds moeilijker om te volleyballen en was 
de lol er ook snel vanaf zonder publiek en een gezellige nazit. Half oktober ging de sporthal op slot en 
het duurde tot juni tot deze weer op normale manier openging. Heeft de vereniging dan stil 
gezeten?, nee zeker niet. In deze nieuwsbrief lezen jullie alles over wat er afgelopen seizoen heeft 
gespeeld.   
 
Beachpark Duurswold 
Nu we in deze tijd niet meer binnen mogen sporten, maken we veel gebruik van ons beachveld 
achter de sporthal. Als vereniging hebben we meegedaan met: “stem.vanmiddengroningen.nl”, een 
initiatief van de gemeente Midden-Groningen om ideeën in te brengen ter verbetering van de 
leefbaarheid in de gemeente. Hierin hebben we samen opgetrokken met de vereniging 
dorpsbelangen. Het idee was om het gebied rondom de sporthal en het kindcentrum een behoorlijke 
upgrade te geven en toegankelijker te maken voor inwoners. Helaas heeft de gemeente ons idee niet 
uitgekozen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vanuit het project. Maar VIOS 
zou VIOS niet zijn als we het hierbij laten zitten . We zijn momenteel met een partij in gesprek die 
het perceel van het beachveld zou kunnen voorzien van drainage, hekwerk, bestrating, verlichting 
etc. Om dit te kunnen bekostigen lopen hiervoor diverse subsidie aanvragen. Wanneer we in kaart 
hebben gebracht hoeveel subsidie we 
kunnen krijgen voor dit project, kunnen we 
ook een betere inschatting maken naar de 
haalbaarheid hiervan. We houden jullie op 
de hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubquiz 
Hoewel het volleybal een flinke tijd helemaal stil lag, heeft de feestcommissie niet stil gezeten. 
In december hebben we een online pubquiz georganiseerd. 
Met 21 deelnemers was dit een groot succes. Vragen over o.a. muziek, Vios en sport passeerden de 
revue. De eerste digitale versie werd gewonnen door Nacira en Philip. 
In plaats van het feest bij de laatste thuiswedstrijd op 10 april, werd er nu gezorgd voor muziek 
online tijdens een heuse disco bingo. Gepresenteerd door Pim Zijl. 
Menig voetje ging nog van de vloer bij de deelnemers thuis en ondertussen werden de prijzen 
binnengesleept door: Karin en Anno, Adolf en Johnny, Linda en 
Milou. 
Op het programma staat in ieder geval nog een beachtoernooi.  
Hierover zullen we jullie via Facebook en de groepsapps van de 
teams op de hoogte houden. 
 
Met een sportieve groet, de feestcommissie 
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Financiën 
Als vereniging ontkomen we uiteraard ook niet aan de financiële gevolgen van de coronacrisis. 
Gelukkig kunnen we echter stellen dat we ons hier goed doorheen slaan. 
Mede dankzij een teruggave van de zaalhuur door de gemeente, een succesvolle Geranium Actie en 
de bereidwilligheid onder onze leden om mee te denken m.b.t. contributie, houden we het hoofd 
boven water. We hebben zelfs een geste naar onze sponsoren kunnen doen door hen in deze (voor 
velen) toch lastige tijd geen factuur te sturen.  
Daarnaast zijn er verschillende subsidies aangevraagd om de kosten zo laag mogelijk en beheersbaar 
te houden. Binnenkort horen wij of deze verzoeken gehonoreerd worden. 
 
 
Geraniumactie 

Wederom prima geraniumactie bij Vios! 
 
Voor de tweede keer in coronatijd lukte het Vios toch om een succes te maken van de geraniumactie. 
We willen alle mensen die geraniums gekocht hebben bedanken voor het vertrouwen en wensen 
jullie veel plezier met de geraniums. Uiteraard veel dank naar de vrijwilligers die geholpen hebben 
deze dag.  
 
Onder de jeugd was een wedstrijd wie de meeste 
geraniums kon verkopen, hier is de jeugd erg druk 
mee geweest. Uiteindelijk waren er 3 winnaars: 

1. Nynke. 
2. Marlon. 
3. Robin. 

 
Gefeliciteerd met jullie prijs! 
 
Het was weer een groot succes en we gaan dit 
zeker volgend jaar weer doen! 
 
 
 
 
Trainingsweekend Ameland 
 
Nu het erop lijkt dat we komend september weer op trainingskamp kunnen met elkaar, hebben wij 
de kampeerboerderij en de sporthal weer gereserveerd. Van 10 t/m 12 september gaan we er 
hopelijk een sportief en leuk weekend van maken.  
De opgave loopt via de website. 
https://www.vioskolham.nl/aanmelden-trainingskamp/ 
 

 
 
 
 



 
Oud papier 
 
Vanaf 1 mei is de manier van oud papier 
inzamelen in Kolham gewijzigd. 
Vanaf deze datum gaat de inzameling via een 
container, die 1x in de 6 weken geleegd wordt 
door VIOS Kolham. Dit gebeurt met 2 auto's 
i.p.v. 1 en dus ook met 4 vrijwilligers i.p.v. 2.  
We beginnen met het ophalen om 08:00 uur 
i.p.v. 09:00 uur. 
Op 1 mei hebben we voor het eerst op de 
nieuwe manier oud papier opgehaald. De eerste 
keer werd in totaal 8480 kg(route 1 4680kg en 
route 2 3800 kg) opgehaald. 
 
De volgende ophaaldagen zijn: 
12 Juni 
24 Juli 
4 September  
16 Oktober  
27 November 
 
Sponsoring  
 
Blij, verheugd en zeer trots zijn wij als VIOS Kolham met het feit dat we in deze bijzondere periode 
een sponsor aan ons hebben weten te binden die onze gehele jeugd afdeling voor de komende 4 jaar 
gaat voorzien van prachtige wedstrijdshirts!!! Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.  
 
Verder hopen we alle huidige sponsoren binnenboord te kunnen houden en dat ze ons in de 
toekomst blijven steunen. Wij hebben als vereniging besloten dat wij hen nu allemaal steunen door 
ze geen factuur te sturen. Zo laten we zien dat we samen sterk staan, dit is waar wij als VIOS Kolham 
voor willen staan. 



Algemene Gegevens 
 

Vios Kolham  

Sporthal Duurswoldhal  

Slochterveldweg 1  

9621TD Slochteren  

0598-421436  

Correspondentie Adres 

Slochtermeenteweg 22 

9621CP Slochteren 

info@vioskolham.nl 

Bestuur  

Voorzitter   Erik Haverkamp   haverkampe82@hotmail.com  
Penningmeester Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl  
Secretaris  Joanne Bijlholt   joannebijlholt@gmail.com   
Bestuurslid  Martin Haverkamp  martinhaverkamp@ziggo.nl  
Bestuurslid  Jettie Haaijema   jhaaijema@ziggo.nl  
Bestuurslid  Shirley Buurveld  s.buurveld@gmail.com  
 
 
Communicatie 
 
www.vioskolham.nl 
 
Volg ons op social media! 
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