
 

 

 

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 7 september 2018 
 

Waar:  Sporthal de Citadel 

 
Kick Off – Wat doe jij voor de vereniging? 
Ook het komende seizoen trappen we af met een startbijeenkomst voor de hele vereniging, met als 
thema; Wat doe jij voor de vereniging? Het vinden van voldoende vrijwilligers voor alle taken binnen 
de vereniging wordt steeds lastiger, vandaar dat we hier extra bij stil willen staan. 
 
Vrijdagavond 7 september begint het programma om 18.30 uur met het voorstellen van alle teams 
aan de vereniging en belangstellenden. Alle teams worden in wedstrijdtenue gefotografeerd zodat 
we de website kunnen aanvullen met nieuwe foto’s (met uitzondering van de teams die nieuwe 
shirts krijgen, deze worden gefotografeerd tijdens de eerste thuiswedstrijd).  
 
De bijeenkomst start met de presentatie van de mini teams. Hierna volgen de jeugd- en 
seniorenteams. De A,B en C teams (jeugd), de recreatie en de seniorenteams houden, net als vorig 
jaar een pitch waarin ze zichzelf presenteren. Tijdens een korte presentatie van maximaal 1 minuut 
doen ze de doelstellingen van het team voor het komende seizoen uit de doeken. Daarnaast horen 
we graag van de seniorenteams welke taken zij de komende periode gaan oppakken binnen onze 
vereniging. Wij hebben momenteel de volgende “vacatures” open staan binnen de club:  
 

- Ledenadministratie 
- Verenigingsopleider scheidsrechters 
- Planning en indeling scheidsrechters 
- Trainers (Heren 1 en Heren 2) 
- Leden Technische Commissie  
- Voorzitter (per april 2019) 
- Scheidrechters die neutraal mogen fluiten 

 
Graag krijgen we van ieder team 1 naam van een vrijwilliger voor de vrijgekomen functie. Dit hoeft 
niet persé iemand uit het team zelf te zijn, een kennis / ouder / enz. mag natuurlijk ook!  
 



 
Voor alle bovenstaande functies hebben we ook een leuke aanbrengbonus: Lever jij 1 persoon aan 
voor 1 van de bovenstaande functies dan krijg je van de vereniging een sporttas met je naam er op! 
 
We kijken weer uit naar de pitches en zien jullie graag allemaal op vrijdagavond 7 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 

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

Volgorde van de teampresentaties: 

Team Tijd presentatie   

Dames 2 18.48 uur 

Meisjes C1 18.50 uur 

Heren 3 18.52 uur 

Recreanten Blaauwkamp Parket 18.54 uur 

Meisjes C3 18.56 uur 

Dames 1 18.58 uur 

Meisjes B1 19.00 uur 

Jongens C1 19.02 uur 

Recreanten Amazer! 19.04 uur 

Meisjes A1 19.06 uur 

Heren 1 19.08 uur 

Meisjes B2 19.10 uur 

Recreanten Eshuis 19.12 uur 

Meisjes A2 19.14 uur 

Meisjes C2 19.16 uur 

Meisjes B3 19.18 uur 

Heren 4 19.20 uur 

Recreanten Timmerbedrijf Bos - Notaris Post 19.22 uur 

Meisjes C4 19.24 uur 

Dames 3 19.26 uur 

Heren 2 19.28 uur 

 
19.30 uur  Maken teamfoto’s 

19.45 uur  Mix toernooi  

20.45 uur  Pub-Quiz 

21.45 uur   Einde 

 



 
Prins Sport 
Tijdens de Kick Off is Prins Sport uit Dedemsvaart 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 speciale aanbiedingen: 
 
 

 

 
 
Aanmeldformulier 
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben meegekregen in het nieuws is vanaf 25 mei de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Om hier goed invulling aan te geven is 
het noodzakelijk dat alle leden een nieuw inschrijfformulier inleveren. Binnenkort ontvangt u hier 
meer informatie over.  

 
Koekactie 
Het lijkt nog erg vroeg, maar we hebben alvast een datum geprikt voor de jaarlijkse koekactie. Deze 
wordt gehouden op vrijdag 9 november 2018. Zet deze datum vast in je agenda! 
 

Eerste Training 
De eerste trainingen van het seizoen vinden plaats vanaf 3 september. In verband met de vroege 
start van het seizoen starten een aantal teams vanaf 27 augustus. Meer informatie over de 
startdatum van jouw team krijg je via de trainer. 


