Nieuws uit het bestuur
Ledenvergadering
Maandag 16 april was om 19.30 uur weer de jaarlijkse ledenvergadering in de kantine van sporthal “de
Citadel”. De opkomst was vergelijkbaar met de afgelopen jaren en helaas erg matig. Tijdens de vergadering zijn
twee onderwerpen besproken, waarvoor we speciale aandacht vragen. De eerste is het beleidsplan, welke is
toegelicht tijdens de vergadering. Dit beleidsplan is terug te vinden op onze website. Daarnaast is er gesproken
over een vereenvoudiging van de inning van de contributie. Deze vereenvoudiging houdt in dat er geen aparte
bijdrage meer gevraagd wordt voor de kleding en de Nevobo bijdrage. Deze zijn nu verwerkt in de maandelijkse
contributie. Door de wijziging wordt de contributie niet verhoogd, maar wijzigen de maandelijkse termijnen. In
de bijlage vinden jullie de notulen van de vergadering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
We zijn binnen het bestuur druk bezig om te voldoen aan de regels zoals gesteld in de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). We maken hierbij gebruik van de toolkit die beschikbaar is gesteld door de
Nevobo en het NOC/NSF. Een van de acties die we moeten nemen is dat wij alle leden verzoeken om opnieuw
het aanmeldformulier in te vullen. Een mail met aanvullende informatie wordt binnenkort verzonden.

Vacatures
De afgelopen periode zijn er een aantal vacatures ontstaan binnen onze vereniging, waarvoor we dringend op
zoek zijn naar kandidaten. Deze vacatures zijn:
Secretaris
Scheidsrechters coördinator
Ledenadministratie
Leden Technische Commissie
Deze functies zijn cruciaal voor het goed kunnen functioneren van onze vereniging, we verzoeken dan ook
iedereen (spelers / ouders / volleyballiefhebbers) om zich te melden bij het bestuur en ons te helpen bij de
invulling van één van deze taken. De functies kunnen ook door 2 personen samen opgepakt worden, zodat de
belasting ook gedeeld wordt. Wil je wel iets doen voor de vereniging en heb je niet veel tijd, meld je gerust. In
overleg kunnen we kijken welke taak je wel op je kunt nemen. Vele handen maken licht werk. We willen niet
graag naar de situatie dat we leden moeten verplichten een taak uit te voeren, dus vrijwilligers zijn welkom!

Scheidrechters
Naast de diverse vacatures binnen de vereniging moeten we volgend jaar als vereniging maar liefst voor 60
wedstrijden een neutrale scheidsrechter leveren. Deze scheidsrechters mogen tegenwoordig ook
thuiswedstrijden fluiten, waardoor de tijdsinzet aanzienlijk minder wordt. Binnenkort zullen we bij alle teams
informeren wie er als neutrale scheidsrechter ingezet kan en wil worden. Met name de teams Heren 1 en 2 en
Dames 1 zullen hier een bijdrage aan moeten leveren.

Koekactie
Noteer vast in de agenda: Op vrijdagavond 9 november houden we weer de jaarlijkse koekactie.

Startbijeenkomst nieuwe seizoen
Ook het komende seizoen trappen we af met een startbijeenkomst voor de hele vereniging. Vrijdagavond 7
september begint deze bijeenkomst om 18.30 uur met het voorstellen van alle teams aan de vereniging en
belangstellenden. Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer deze datum vast in je agenda!

Rabobank Clubkas Campagne
We hebben dit jaar meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne en hebben naast de opbrengst van de
stemmen van € 362,02 een prijs ontvangen voor de meest creatieve campagne van € 2000,-!

Terugblik op het seizoen
Dit jaar zijn er drie teams kampioen geworden, dit zijn meisjes B en het recreatieteam Timmerbedrijf Bos /
Notaris Post Ommen en ook Heren 2. Hierdoor mogen er volgend jaar twee heren teams op derde divisie
niveau uitkomen. We hebben de kampioenen gehuldigd aansluitend aan de laatste wedstrijden, waarbij een
rondgang op de platte kar niet mocht ontbreken.

Kalkwieke Toernooi
Op 25 en 26 mei is weer het 10e Kalkwieke toernooi gehouden. Naast veel gezelligheid werd er ook fanatiek
gestreden om de winst. De zaterdagavond werd feestelijk afgesloten met een spetterend optreden van de
coverband Empire. Alle vrijwilligers enorm bedankt voor al jullie inspanningen!

Volleybalkamp
Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli heeft het jaarlijkse volleybalkamp van de mini’s plaats gevonden. Dit keer hebben
de mini’s niet geslapen in hun vertrouwde Citdel maar zijn we gaan kamperen op de camping “de Binnentuin”.
Naast spelletjes doen hebben we genoten van het heerlijk buiten zijn met elkaar. En wat hebben we geluk
gehad met het mooie weer. We kijken dan ook terug op een geslaagd kamp.
Nadat de mini’s naar huis zijn gegaan hebben we dit jaar voor het eerst het kamp gehad voor onze jeugdleden
georganiseerd. Naast spelletjes en lekker chillen hebben we nacht gezwommen bij de Koter. Ook hier werkte
het weer goed mee.
Al met al een geslaagd weekend!

Eerste training
De eerste trainingen worden weer gehouden vanaf maandag 3 september. Je ontvangt hiervan ook nog een
bericht via je trainer.

Tot slot
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, dan kunnen jullie dit aangeven bij het bestuur. Alle hulp is welkom!

