Nieuws uit het bestuur
Ledenvergadering
Maandag 1 mei was de jaarlijkse ledenvergadering in de kantine van de “de Citadel”. De opkomst was
vergelijkbaar met de afgelopen jaren. In de bijlage vinden jullie de notulen van de vergadering.

Terugblik op het seizoen
In de vorige nieuwsbrief konden we al melden dat er twee teams kampioen zijn geworden, we kunnen nu
melden dat er nog twee teams kampioen zijn geworden! Naast jongens A1 en het recreatieteam Timmerbedrijf
Bos / Notaris Post Ommen is ook Dames 1 kampioen geworden in de eerste klasse door de laatste uitwedstrijd
glorieus te winnen en mag daarom volgend seizoen uitkomen in de promotieklasse. Ook Heren 2 is kampioen
geworden in de eerste klasse en mag dus ook volgend seizoen uitkomen in de promotieklasse. We hebben de
kampioenen gehuldigd tijdens het slotfeest, waarbij een rondgang op de platte kar niet mocht ontbreken. De
opkomst was goed deze avond en het was erg gezellig!!

Helaas heeft Heren 1 zich niet via de reguliere weg weten te handhaven in de derde divisie. De promotiedegradatiewedstrijden in Ommen werden helaas verloren. Het goede nieuws is dat er bericht is gekomen
vanuit de Nevobo dat het team toch het volgende seizoen mag uitkomen in de derde divisie.
Jongens A heeft na het behalen van het kampioenschap in de noordelijke regionen nog mogen meestrijden op
het NJOK, hier werd een knappe vierde plaats behaald.
Op 19 en 20 mei is weer het jaarlijkse Kalkwieke toernooi gehouden. Naast veel gezelligheid werd er ook
fanatiek gestreden om de winst. Op vrijdagavond ging de winst van de gevorderden naar team Sportfit, van de
recreatie naar GVS, de mooier dan de rest prijs is gewonnen door de Mientjes en de poedelprijs is gegaan naar
Kantoormeubilair online. De zaterdagavond werd gewonnen door het team van Hans van den Berg
timmerwerken, gevorderden. Bij de recreanten heeft het team Heuveltjesbosbad gewonnen, de mooier dan de
rest prijs is gewonnen door de Theezakjes en de poedelprijs is gegaan naar de Strongsisters. Het was weer een
geslaagd toernooi.

Namens het bestuur willen we alle trainers en vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen weer hebben ingezet
enorm bedanken en we hopen dat jullie ook volgend seizoen weer jullie bijdrage willen leveren. Mochten er
nog leden zijn die ook een taak op zich willen nemen in bijvoorbeeld één van de commissies, zoals beach-,
sponsor- of activiteitencommissie of minicommissie, dan kunnen jullie dit aangeven bij het bestuur. Alle hulp is
welkom!
In het bijzonder willen we Jan de Niet bedanken die na dit seizoen afscheid heeft genomen als trainer van
dames 1. Jan heeft dit team samen met Hillegonde naar een hoger niveau weten te brengen, met als kroon op
het werk het behalen van het kampioenschap!

Terugblik seizoen 2016 – 2017 mini’s
We kunnen terugkijken op een mooi seizoen van de mini’s. We hebben met 11 teams de competitie gespeeld.
Er zijn een aantal mooie 2e en 3e plekken behaald. Daarnaast hebben we een grote instroom gehad van de
allerkleinsten waardoor we ook aankomend jaar weer met een mooi aantal teams de competitie in kunnen
gaan, te weten 10 teams.

Startbijeenkomst nieuwe seizoen
Ook het komende seizoen trappen we af met een startbijeenkomst voor de hele vereniging. Vrijdagavond
8 september begint deze bijeenkomst om 18.30 uur met het voorstellen van alle teams aan de vereniging en
belangstellenden. De 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. Hierna volgen de jeugd-, recreanten en
seniorenteams. Zowel de A,B en C teams als de seniorenteams presenteren zichzelf in een korte presentatie. In
maximaal 1 minuut doen zij hun doelstellingen van het team voor het komende seizoen uit de doeken. Hierna
wordt de bijeenkomst op sportieve wijze afgesloten. Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer deze
datum vast in je agenda!

Technische zaken
De nieuwe teamindeling is van start gegaan. Deze concept indeling lijkt stabiel en kan mogelijk nog iets
wijzigen maar de verwachting is dat grote wijzigingen uit zullen blijven. Er is een redelijke bezetting qua
trainers. Wel zijn we nog naarstig op zoek naar trainers voor Heren 4 (vorig seizoen Jongens A), Dames 3 en
voor één training per week van Jongens C. We hebben als vereniging de luxe dat we beschikken over een jong
herenteam en zelfs een volwaardig jongensteam. Zonder daarbij Dames 3, een enthousiast en vooral ook
gezellig damesteam iets te kort te willen doen. Deze teams presteren allen beter als ze kunnen beschikken over
een vaste trainer. Wie o wie helpt ons deze teams te ontwikkelen en verbeteren? Heb je interesse? Neem dan
contact op met Cerise Aalberts.
De laatste training van dit seizoen is donderdag 29 juni (vrijdag 30 juni valt uit i.vm. het zomerfeest van de
mini’s). Beachen kan natuurlijk de hele zomer door.
Omdat de competitie volgend seizoen al in de derde week van september start en de schoolvakanties pas de
eerste week van september eindigen, starten de trainingen twee weken voor het einde van schoolvakanties.
Dus vanaf 21 augustus kan er getraind worden. De trainers zijn daarin leidend. Stem dus vooral binnen je team
af wanneer jullie weer beginnen. De kantine is dan niet geopend.
In de weekenden van 8 en 16 september vindt het jaarlijkse Flatertoernooi te Ommen weer plaats. Veel teams
zijn daarvoor opgegeven. De trainers zijn hiervan op de hoogt. Voor MC 3 en MC 4 is geen plaats. Voor deze
teams proberen we thuis een driekamp te organiseren. De ingeschreven teams kunnen het
wedstrijdprogramma vinden op de site van het toernooi. (http://www.volco-ommen.nl/flatertoernooi-2016/).
Voor nu fijne vakantie, hou je conditie een beetje op peil en kom goed uitgerust weer trainen vanaf 21 augustus.

Scheidsrechterzaken
In het afgelopen seizoen zijn we gestart met het uitbreiden van ons scheidsrechterskorps en dat heeft tot
goede resultaten geleid. We beschikken nu over een flink aantal nieuwe scheidsrechters. Ook komend seizoen

gaan we hier mee door, want doordat leden/scheidsrechters stoppen blijft het noodzakelijk om dit op te
vangen.
Nu D1 en H2 gepromoveerd zijn, moeten we meer wedstrijden fluiten onder aanwijzing van de bond en dat
betekent dat we meer leden met een hogere licentie nodig hebben. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor
de levering van deze scheidsrechters bij de teams die ook in de hogere klassen uitkomen zelf, maar wanneer
anderen dit ook willen, dan kan dat natuurlijk ook. Gelukkig hebben we ook Jan Dekker en Jelle van Haeringen
weer bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Dat is echter niet genoeg en dus moeten D1, H1 en H2 hier
ook een bijdrage aan leveren.
Senioren en A jeugdspelers die nog geen diploma/licentie hebben, worden dit seizoen benaderd en ingepland
om een aantal wedstrijden te leiden, zodat de lasten voor iedereen eerlijker verdeeld worden. In september
wordt hier verder aandacht aan gegeven en ook is er op woensdag 13 september een informatiebijeenkomst
voor nieuwe en ervaren scheidsrechters. De invulling van deze bijeenkomst wordt eind augustus/begin
september kenbaar gemaakt.
Nieuw in de planning wordt dat we ook de indelingstoernooien van de jeugd voor de hoofdklasse en topklasse
gaan meenemen in de scheidsrechter aanwijzing. Deelname aan deze toernooien is namelijk alleen mogelijk
wanneer de vereniging ook een scheidsrechter meelevert. Voor de jeugd en daarom dus voor onze verenging is
deelname aan deze toernooien belangrijk, omdat teams dan de kans hebben om op een zo hoog mogelijk
niveau competitie te spelen. Natuurlijk wordt hier in de totaalplanning van de scheidsrechters rekening mee
gehouden.
Ook voor deze taak geldt hoe meer fluitende leden hoe lichter deze taak voor een ieder is. Als we samen de
schouders er onder zetten maken we ons gedeelde passie, het spelplezier in het volleybal, blijvend mogelijk
voor iedereen.

Wijzigingen spelregels seizoen 2017-2018
Zoals altijd na een olympisch jaar, zijn er voor komend seizoen een aantal wijzingen in de huidige spelregels. De
meest voorname is dat vanaf seizoen 2017-2018 binnen alle Nevobo-competities de 'oude' voetfoutregel weer
zal gelden. Voornaamste reden voor dit besluit is de toepassing van de 'nieuwe' regel; mensen hebben moeite
met de ogenschijnlijke willekeur dan wel striktheid waarmee deze werd toegepast. Lees het volledige artikel in
onderstaande link.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/oude-voetfoutregel-terug-vanaf-nieuwe-seizoen

7 Dagen op Volleybalkamp in de zomervakantie!
In de zomervakantie organiseert de Nevobo acht (beach)volleybalkampen. Uiteraard wordt er veel
gevolleybald, maar er is ook veel tijd voor andere te gekke activiteiten, zoals spannende bosspelen,
spetterende shows, ingewikkelde puzzeltochten en sportieve themaspelen. De goed opgeleide en creatieve
leiding bedenkt jaarlijks een thema en een afwisselend programma, zodat niemand zich hoeft te vervelen! Iets
voor jullie jeugd? Voor meer info en inschrijven (€ 240 tot € 260) kijk op onderstaande link

http://www.volleybal.nl/artikelen/volleybalkampen

Jaarlijkse koekactie
Op vrijdag 3 november staat de jaarlijkse koekactie gepland. Houd deze dag gereserveerd in je agenda! Ook dit
jaar gaan we weer voor een topopbrengst.

Nieuws uit de mini commissie
Zomerfeest 2017
Eind april is de competitie geëindigd voor de competitieteams maar we training nog door tot en met 23 juni.
Ook dit jaar sluiten wij het seizoen af met een geweldig zomerfeest dat in het teken staat van de Jungle. Het
zomerfeest vindt plaats op 30 juni en 1 juli. Aanmelden kan nog tot en met 16 juni, hierover is een aparte mail
verzonden.

Het zomerfeest is tevens het afscheid van de oudste minileden die aan het einde van dit seizoen qua leeftijd
onder de C jeugd vallen. Deze trainen al vanaf mei mee bij de C jeugd. We zijn als mini commissie er trots op
dat we weer veel mini’s door hebben kunnen laten stromen. Daarnaast zijn we trots op het feit dat we een heel
jongensteam naar de C jeugd hebben kunnen brengen. Dit omdat jongens volleybal landelijk enorm terugloopt.
Trainers
Bij deze willen we complimenten maken aan onze ( jeugd)trainers die elke week ontzettend hun best doen om
de kinderen een leuke en leervolle training te geven. Naast het feit dat deze trainers vaak zelf twee keer in de
week trainen of een gezin hebben maken ze elke week tijd vrij om de kleinsten van onze vereniging te trainen.
Daarnaast is de minicommissie elke vrijdag aanwezig in de zaal. Mocht er iets zijn wat je graag wilt bespreken
kom dan gerust langs. Ook als je vragen hebt over de trainingen stel deze aan de minicommissie en niet aan de
trainers.
Nieuw seizoen
Op 8 september starten we weer met een nieuw volleybal seizoen. De kinderen worden weer verwacht om
16.25 uur in de zaal. De training start om 16.30 uur. De niveaus 2,3 en 4 trainen tot 17.30 uur en de niveaus 5
en 6 trainen tot 18.00 uur.
Zoals hierboven aangeven staat er op 8 september de Kick off van de gehele vereniging gepland. Alle
minileden krijgen na afloop van de training patatjes, vervolgens worden de teamfoto’s gemaakt en worden de
teams aan de vereniging gepresenteerd.
Informatiebijeenkomst
Op 22 september 17.15 uur houden we de jaarlijkse informatiebijeenkomst van de mini’s . Tijdens dit moment
worden de ouders en coaches geïnformeerd over het reilen en zeilen van het CMV volleybal. Houd je agenda
dus vrij, je bent bij deze van harte uitgenodigd. Wil je graag coach zijn geef dit dan door aan de minicommissie.

