
 

 

 
 
Terugblik  op 12 jaar Hoofdsponsorschap door Univé 
 
Beste volleyballers van Pol kraanbedrijf DAC, voorheen Univé-DAC, 
 
Hierbij wil ik jullie, hoewel wat verlaat, van harte feliciteren met de nieuwe hoofdsponsor Pol Kraanbedrijf uit 
Hoogeveen. Goed voor de vereniging dat er opvolger is gevonden. Ik hoop dat de vereniging en de firma Pol er 
net zoveel plezier aan zal beleven als wij, Univé, de afgelopen jaren hebben gehad. Ik kijk terug op een 
plezierige en succesvolle periode. 12 jaar is Univé hoofdsponsor geweest van de vereniging. Univé heeft iets 
met volleybal, vele verenigingen worden in meer en mindere mate lokaal gesponsord. Aanleiding destijds was 
om ons merk, onze zichtbaarheid in de regio/Dedemsvaart te vergroten en betrokkenheid te hebben bij een 
sportvereniging. Gestart met een initiatief om voor de vereniging volleyballen te sponsoren voor een project in 
Nepal, heeft zich dit ontwikkeld naar een hoofdsponsorschap. Als ik vandaag de dag vraag naar de 
volleybalvereniging merk je dat “Univé- DAC” een begrip is.  
 
Mijn dank gaat uit naar de vereniging, het bestuur en alle leden. Dank voor de plezierige contacten, het 
consequent uitdragen van het sponsorschap, het enthousiasme. De betrokkenheid binnen de vereniging is 
groot. Elke vereniging heeft vrijwilligers nodig om de organisatie te kunnen laten draaien. Ook naar deze groep 
gaat mijn dank uit. Zonder iemand te kort te doen, wil ik in bijzonder Gert de Jonge noemen. Hij verzorgt 
jaarlijks een prachtig overzicht van allerlei knipsels, uitingen, foto’s, wedstrijdverslagen enz. in de vorm van een 
bidbook om de zichtbaarheid van ons merk en de verbondenheid met de vereniging in de media te tonen. Echt 
geweldig, een toonbeeld van invulling van het sponsorschap! Voor de komende 3 jaren blijft Univé als 
subsponsor aan de vereniging verbonden. De eerste ideeën zijn inmiddels uitgewisseld om met dit 
sponsorschap de vereniging te steunen haar doelen te realiseren, u als lid voordelen te bieden en Univé als 
merk zichtbaar te blijven in Dedemsvaart.  
 
Rest mij iedereen een succesvol sportseizoen, fijne feestdagen en een goed 2016 toe te wensen. 
 
Groet! 
Mark Uythof namens Univé Dichtbij, regiomanager 
 

Wedstrijdshirts 

Zoals eerder aangegeven heeft de opdruk op de bestaande shirts niet het gewenste resultaat opgeleverd en is 
de naam van onze vorige hoofdsponsor Univé zichtbaar door het logo van Pol Kraanbedrijf. Daarnaast hebben 
we van een aantal teams de opmerking gekregen dat de opdruk niet prettig aanvoelt tijdens het spelen. We 
zijn in gesprek gegaan met de firma Huisjes, leverancier van onze shirts. De uitkomst hiervan is dat alle shirt 
waar de sponsornaam van Univé is vervangen door Pol Kraanbedrijf zullen worden vervangen voor nieuwe 
shirts. Het gaat hier om de shirts van de volgende teams: Dames 3 & 4, Heren 2, Jongens B, Meisjes A, B2, C1 
en alle oude shirts van de mini teams. Aangezien de shirts speciaal voor onze vereniging gemaakt worden, is de 
levertijd wel iets langer. De verwachting is dat de nieuwe shirt eind januari gereed zijn. 

 



Zaalwacht 

Al geruime tijd hebben we problemen om voldoende bezetting voor de zaalwacht te vinden voor de 
wedstrijddagen. Om deze reden hebben we besloten om dit vanaf januari 2016 anders in te gaan vullen. De 
zaalwacht zal dan ingevuld gaan worden door een team, dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
gehele wedstrijddag. Het is hierbij niet van belang of het gehele team aanwezig is of slechts enkele spelers. Dit 
mogen de spelers onderling kortsluiten. De eerste keer dat een team zaalwacht heeft, zal er ook één van de 
huidige zaalwachten aanwezig zijn. Het schema voor 2016 ziet er als volgt uit: 

- Zaterdag 16 januari: Heren 2 
- Zaterdag 30 januari: Heren 3 
- Zaterdag 20 februari: Heren 1 
- Zaterdag 19 maart: Dames 1 
- Zaterdag 9 april: Dames 2 
- Zaterdag 16 april: Dames 3 

Naast de zaalwachten blijven de fluit- en telschema’s bestaan, hierop zal ook de zaalwachtindeling worden 
vermeld! 
 

Koekactie 

Op vrijdag 13 november hebben we weer de jaarlijkse koekactie gehouden. We hebben er voor het eerst voor 
gekozen om de actie te houden op een vrijdag, zodat er meer spelers mee konden lopen. Dit was niet zonder 
succes! Ondanks het matige weer zijn alle 1000 koeken verkocht, de opbrengst voor onze vereniging is € 
1570,00. Bij deze willen we iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen en uiteraard gaat onze dank 
ook uit naar koekbakkerij Nanning! Volgend jaar gaan we voor 1250 koeken! 
 

Mini Nieuws 

De eerste helft van de competitie zit er voor de meeste miniteams al weer op. Dit seizoen zijn we gestart met 
10 teams in de competitie en wat gaat het goed met de teams. We hebben al 2 kampioenen en op 12 
december weten we of we nog meer teams mogen huldigen. 

Iedere vrijdagmiddag is het een gezellige boel in de sporthal, de teller voor het aantal mini's dat op dit moment 
in de zaal staat, staat al weer op 77! 77 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, staan iedere week om half 5 te 
trappelen om te komen volleyballen. 

Onder leiding van een enthousiaste groep trainers, bestaande grotendeels uit jeugdleden, wordt er iedere 
week fanatiek getraind. Een aantal keren in het seizoen organiseert de minicommissie enkele activiteiten voor 
de minileden, zoals het pietenvolleybal, kerstfeest en de uitsmijter van het vorige seizoen Het zomerfeest. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, kom gerust met uw kind een keertje kijken, wij trainen op vrijdagmiddag 
van half 5 tot half 6. 

Nieuws van de Technische Commissie (TC) 

Vanaf nu levert de technische commissie ook informatie voor deze nieuwsbrief. We geven een beknopt 
overzicht van de lopende TC zaken, zodat je hiervan op de hoogte bent. 
 

Samenstelling Technische commissie 
Naast dat ieder lid meewerkt aan de diverse onderwerpen zodat binnen de vereniging de technische zaken zo 
goed mogelijk lopen heeft ieder lid ook nog een primair aandachtsgebied waar hij/zij verantwoordelijk voor is.  
 
Cérise Aalberts  Doorstromen/meetrainen bij hogere teams 
Evelien Baas   Voorzitter 
Diane Gras   Aanspreekpunt C jeugd 
Jan Hoekstra   Aanspreekpunt Heren en jongens 



Eric Pater   Aanspreekpunt Dames en meisjes A/B 
Dayen Wellenberg Teamouders/Toernooi inschrijvingen/Contactpersoon Zwolle 

Trainers 
Voor de meeste teams is de positie van trainer nu goed ingevuld. Recentelijk hebben we Wilbert Drogt bereid 
gevonden om de training/coaching van H1 op zich te nemen. Voor dames 3 hebben we helaas nog geen 
vervanger voor René Kosse gevonden. René heeft al vrij vroeg in het seizoen besloten te stoppen met het 
geven van training aan D3. Het vinden van vervanging blijft onze aandacht houden, maar dat blijkt tot nu toe 
niet gemakkelijk. Enkele kandidaten zijn al benaderd, maar helaas heeft dat nog niet tot succes geleid. Heb je 
interesse in het geven van training aan Dames 3 op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur meld dit bij een 
van de TC leden. 
 

Toernooien 
In januari start het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK) weer en wij vinden het belangrijk dat onze 
vereniging daar ook vertegenwoordigd is. Het is een kampioenschap op leeftijdscategorie, ongeacht het niveau 
waar de spelers normaal in de competitie in spelen. In de volgende klassen zijn teams opgegeven.  
 

 Jongens B 
 Meisjes C 
 Gemengd C 
 Mini (niveau 6) 

De teamsamenstelling is door de TC in overleg met de trainers bepaald. Per klasse mag maar 1 team opgegeven 
worden. Tevens doen er een flink aantal teams mee aan het kerst toernooi van Zuidwolde op 30 december. 

Ontwikkeling techniek 
Samen met een viertal trainers van onze vereniging is de TC bezig om een plan op techniekontwikkeling te 
maken, zodat we op ieder niveau vanuit dezelfde uitgangspunten de techniek spelen en vanaf de jeugd bij gaan 
brengen. Op 8 december is er een eerste bijeenkomst voor alle trainers over dit onderwerp waarin de eerste 
opzet in actieve vorm aan de orde komt. Het verzoek is dan ook aan alle trainers om deze avond van 19.00 tot 
20.30 uur te reserveren. 
 

Overige zaken 
Naast bovenstaande onderwerpen hebben een aantal andere zaken ook onze aandacht. Daar waar nodig zullen 
we in een volgende nieuwsbrief hierop terugkomen. 

 Vertrek jeugdspeelsters tijdens seizoen naar andere verenigingen 

 Materiaal, het opruimen en goed omgaan met de spullen is een punt van aandacht. 

 Spelverdelers training, een extra training specifiek gericht op spelverdelen 

 Evaluatie van de gang van zaken is continu een punt van aandacht 

 Stationstraining bij de C-jeugd: alle c teams krijgen gezamenlijk en in gemengde samenstelling 
techniektraining, Rond de kerst gaan we evalueren en bepalen of we hier in 2016 verder mee gaan. 

Wil je over deze of andere zaken iets meer weten of heb je ideeën/suggesties, schroom niet en neem contact 
op met een lid van de TC 

 

Tips voor ouders, trainers, coaches en andere bezoekers tijdens de (jeugd)wedstrijden 
 
1. Plezier gaat voor presteren 
In plaats van “heb je gewonnen” kun je ook aan je kind vragen “was het leuk?” en “hoe ging het?” Zo haal je de 
nadruk van het presteren af en leer je dat plezier voorop staat. 
 
2. Moedig aan maar coach niet mee 
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die 
kunnen totaal anders zijn dan wat jij roept. 
 
 



3. Moedig alle kinderen aan 
Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Alle kinderen aanmoedigen geeft iedereen een goed gevoel. 
 
4.Geef zelf het goede voorbeeld 
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms zit het mee en soms tegen. Dat hoort bij sport, respecteer dat. 
Dan leer je de kinderen ook respect hebben voor de wedstrijdleiding. 
 
5. Laat je kind zelf zijn sport beleven 
Probeer niet je eigen ambities op je kind te projecteren. Je kind moet bepalen op welk niveau en hoe intensief 
het wil sporten. Pas dan beleeft het echt plezier aan zijn sport. 
 

Volleybal App 

Het laatste nieuws van de vereniging, een overzicht van de teams en de wedstrijdschema’s zijn terug te vinden 
in de app “Mijn Club”. Deze app kun je downloaden in de Playstore (Android) of in de App store (Apple) onder 
de naam Volleybal.nl – Mijn Club. Zoek vervolgens “Volleybal Dedemsvaart” en je hebt alle relevante 
informatie bij de hand.  

 

Internetsite 

Zoals jullie vast is opgevallen is onze internetsite www.volleybal-dedemsvaart.nl momenteel niet bereikbaar. 
We werken hard aan een oplossing voor dit probleem en laten zo snel mogelijk weten wanneer de site weer in 
de lucht is. 

 

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief zal 4-6 keer per jaar verschijnen. Mocht je zelf een leuk item hebben voor de nieuwsbrief, 
dan kun je dit doorgeven aan het bestuur. Ook op Facebook worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst, 
wordt daarom snel “vrienden” met Volleybal Dedemsvaart! 
 

 
 
 

 

http://www.volleybal-dedemsvaart.nl/
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