
 

 

 

Nieuwsbrief – Extra editie Kick Off  

 
Wat:  Startavond van het nieuwe volleybalseizoen 

 
Voor wie: Mini’s, Jeugd-, Recreatie- en Seniorenspelers 

   Trainers, vrijwilligers, sponsoren, ouders, familie en iedereen die de  
   volleybal een warm hart toedraagt 
 

Wanneer: Vrijdagavond 8 september 2017 
 

Waar:  Sporthal de Citadel 

 
 
Kick Off  
Ook het komende seizoen trappen we af met een startbijeenkomst voor de hele vereniging. 
Vrijdagavond 8 september begint het programma om 18.30 uur met het voorstellen van de alle 
teams aan de vereniging en belangstellenden. Alle teams worden in wedstrijdtenue gefotografeerd 
zodat we de website kunnen aanvullen met nieuwe foto’s.  
 
De bijeenkomst start met de presentatie van de mini teams (alle mini leden krijgen hierover nog 
meer informatie via een nieuwsbrief voor de mini’s). Hierna volgen de jeugd- en seniorenteams. 
Zowel de A,B en C teams, de recreatie als de seniorenteams presenteren zichzelf door in een korte 
presentatie van maximaal 1 minuut waarin zij de doelstellingen voor het team het komende seizoen 
uit de doeken te doen. We hebben dit jaar ook een koppeling gemaakt tussen de senioren en de 
jeugdteams. We zouden het leuk vinden hier iets over terug te horen in de pitch. Hierna wordt de 
bijeenkomst op sportieve wijze afgesloten.  
 
Graag zien we jullie allemaal op vrijdagavond 8 september in De Citadel!!!!! 
 

Programma 
 
18.00 – 18.30 uur Uitdelen shirts en omkleden (tbv teamfoto’s) 

18.30 uur  Alle spelers in wedstrijdtenue in de zaal 

18.35 uur  Binnenkomst mini’s 

18.40 uur  Opening door het bestuur 

18.55 uur  Introductie pitch door alle teams en maken van de teamfoto’s 



Volgorde van de teampresentaties: 

XB1 18.55 uur 

Dames 2 18.58 uur 

Recreanten 4 19.01 uur 

MC3 19.04 uur 

Heren 2 19.07 uur 

Recreanten 2 19.10 uur 

Dames 3 19.13 uur 

Meisjes A 19.16 uur  

MC4 19.19 uur 

Dames 1 19.22 uur 

MB 1 19.25 uur 

Heren  4 19.28 uur 

Recreanten 1 19.31 uur 

Heren 3 19.34 uur 

MB2 19.37 uur 

MC2 19.40 uur 

Recreanten 3 19.43 uur  

Heren 1 19.46 uur 

Jongens C1 19.49 uur 

MC1 19.52 uur 

Grote foto alle teams 19.55 uur 

 
20.00 uur  Mix toernooi  

21.00 uur  Afsluiting 

 
Prins Sport 
Tijdens de Kick Off is Prins Sport uit Ommen en Hardenberg ook weer aanwezig, met diverse 
materialen zoals kleding en volleybalschoenen. Ook verkopen zij de wedstrijdbroekjes die passen bij 
onze  wedstrijdshirts. We vragen aan iedereen die nog niet in het bezit is van de juiste 
wedstrijdbroek, deze voor aanvang van het seizoen te bestellen. Ook hebben ze nog een speciale 
aanbieding: 

 
 
Koekactie 
Het lijkt nog erg vroeg, maar we hebben al vast een datum geprikt voor de jaarlijkse koekactie. Deze 
datum wordt vrijdag 3 november 2017. Zet deze datum vast in je agenda! 


