Nieuws vanuit het bestuur
Ledenvergadering
Op maandag 16 april 2018 om 20.00 uur vindt weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Locatie is de kantine
van sporthal “de Citadel”. De uitnodiging hiervoor wordt gezamenlijk met deze nieuwsbrief verstuurd.
Tijdens de ledenvergadering zullen we het conceptbeleidsplan bespreken, evenals een voorstel om de
contributie te vereenvoudigen. Het concept beleidsplan zal binnenkort op de website van de vereniging
worden geplaatst. Vragen met betrekking tot het concept beleidsplan kunnen tot uiterlijk 10 april worden
verstuurd naar voorzitter@volleybal-dedemsvaart.nl, zodat we ons hier als bestuur goed op kunnen
voorbereiden.

Ledenadministratie
Helaas heeft Daniëlle Kremer aangegeven na ruim 5 jaar te stoppen met het verzorgen van de
ledenadministratie. We hebben waardering voor al het werk dat ze voor onze vereniging heeft gedaan. Hoewel
ze heeft aangegeven niet per direct te zullen stoppen, willen we de vervanging wel graag op korte termijn gaan
realiseren, zodat deze persoon rustig ingewerkt kan worden. Via deze weg doen we een oproep aan onze leden
om zich te melden bij het bestuur voor deze functie.
De ledenadministratie omvat o.a. de volgende taken:
• Aanmaken van bestanden t.b.v. maandelijkse contributie, de bijdrage t.b.v. het NEVOBO lidmaatschap
en de bijdrage t.b.v. het kledingfonds.
• Verwerken van mutaties; zowel inschrijvingen als afmeldingen in PC Leden.
• Verwerken van mutaties in SportLink van de NEVOBO.
• Informeren van nieuwe leden over contributiebetaling.
• Informeren van leden die wedstrijden gaan spelen over het maken van een digitale pasfoto.
• Aanvragen spelerspassen bij de NEVOBO.
• Aanmaken en versturen van actuele ledenlijsten t.b.v. van o.a. mailingen en (nieuwe) teamindelingen.
• Contacten onderhouden met verschillende personen binnen de vereniging, zowel bestuursleden,
leden van verschillende commissies, als leden en/of hun ouders/verzorgers evenals met bijv. de
ledenadministratie van de NEVOBO en Foto Theo.

Materialen
Helaas ontvangen we nog regelmatig klachten en opmerkingen over het niet goed opruimen van onze
materialen, zoals de ballen, netten, antennes e.d.. Ook het afsluiten van ons eigen materiaalhok door de laatste
gebruikers op de trainingsavonden wordt regelmatig vergeten. Vriendelijk doch dringend verzoek aan alle
leden om onze eigen materialen op de daarvoor bestemde plaatsen op te ruimen en het hok af te sluiten. De
netten die van de vereniging zijn, zijn voorzien van de naam van de vereniging. Deze dienen in ons
materialenhok te worden opgehangen, met uitzondering van de twee nieuwe netten die in de wedstrijdkast
thuis horen. De netten met een stok er in zijn van de sporthal zelf, en mogen in het hok van de betreffende zaal
worden gehangen.
Aan alle competitie spelende teams het dringende verzoek om alleen “oude” ballen mee te nemen naar de
uitwedstrijden en deze ook zo snel mogelijk na de wedstrijd weer mee te nemen naar de sporthal. Het komt nu
helaas voor dat er teams te weinig ballen hebben om te trainen, omdat deze nog in de kofferbak liggen!

Rabobank Clubkas Campagne
Pol Kraanbedrijf DAC doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne! Als je lid bent van de Rabobank, dan heb
je een stemcode via mail of de post. Stem op de leukste volleybalclub van de wereld en laat je #Clubhart zien!
Elke stem is geld waard! We gebruiken het sponsorgeld van de Rabobank voor optimalisering en stimulering
van het Mini-volleybal, Jeugdvolleybal , Senioren en Recreanten Volleybal Dedemsvaart. Wil jij dat het volleybal
in Dedemsvaart een boost krijgt? Help dan POL Dac door familie, buren, collega’s en alle anderen die een
rekening hebben bij Rabobank Vaart en Vechtstreek lid te laten maken van de Rabobank. Zo kunnen ook zij
stemmen op POL Dac! Hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld. Stemmen kan tot 31 maart!

NeVoBo vrijwilliger van het jaar
Onze vereniging draait op de inspanning van vele vrijwilligers. Een van de meest fanatieke vrijwilligers binnen
onze vereniging is Cérise. Bij ons was dat natuurlijk al lang bekend, maar de NevoBo heeft haar ook ontdekt.
Vanaf 16 maart kon er via Facebook gestemd worden op Cérise als vrijwilliger van het jaar. Er staat ook een
item hierover op youtube: https://www.volleybal.nl/nieuws/stem-op-dé-volleybalvrijwilliger-van-het-jaar2018. Helaas heeft Cérise de verkiezing niet gewonnen, maar we zijn trots dat ze zo ver is gekomen!

Teamindeling & Indelingstoernooien
Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Ter voorbereiding op het volgende seizoen worden de
jaarlijkse indelingstoernooien voor de jeugd weer georganiseerd door de Nevobo. Het indelingstoernooi
topklasse is op 19 mei geagendeerd. Het indelingstoernooi hoofdklasse volgt op 2 juni. Aangezien plaatsing van
jeugdteams in top- of hoofdklasse direct van invloed zijn op de teamindeling van de jeugdteams zal de
definitieve team indeling seizoen 2018-2019 pas na deze toernooien bekend gemaakt kunnen worden.

Mini nieuws
Trainers opleiding
Met een enthousiaste groep Mini-trainers zijn we op 17 maart gestart met een 2-daagse training ( 24 maart
deel 2 )speciaal gericht op onze doelgroep basisschooljeugd vanaf groep 2/3 t/m groep 8. De training wordt
gegeven vanuit trainerleert.nl. Trainerleert.nl verzorgt de trainersopleidingen van Nevobo in onze regio.
Roy Wassen is hiervoor naar de Citadel afgereisd en heeft daar zowel in theorie als in praktijk onze trainers veel
oefeningen en spelvormen laten zien. Uitgangspunt bij Cool Moves Volley is uitdaging en variatie en dat per
leeftijdsniveau.
Ook is spel een belangrijk onderdeel. We hebben advies gekregen over de opbouw van de training en waar we
op moeten letten qua techniek. Al met al een ontzettende leerzame ochtend. Het is fijn om te zien dat onze
minitrainers enthousiast zijn en afgelopen week gelijk delen van de training in de praktijk hebben gebracht.
Respect en alle lof voor deze trainers die hun vrije zaterdagochtend hebben opgeofferd om ervoor te zorgen
dat onze mini's een nog betere training kunnen gaan krijgen.
Mocht je interesse hebben om zelf minitrainer te worden meld je dan op vrijdagmiddag bij een van de
minicommissie leden in de Citadel. Tussen 16:00 en 18:00 kun je daar altijd iemand vinden.

Thuiswedstrijden
We kijken weer terug om een geslaagd ochtendje minivolleybal op 17 maart. Iedereen heeft weer ontzettend
z'n best gedaan om er een gezellig en sportief ochtendje van te maken. Hoewel het altijd een gepuzzel is om
alle wedstrijden van fluiters en tellers te voorzien is het weer helemaal gelukt. Wij als minicommissie willen
nogmaals iedereen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat onze mini's weer kunnen terugkijken op
geslaagde thuiswedstrijden en dat we aan al het publiek hebben kunnen laten zien hoe leuk en gezellig onze
volleybal club is. Dankjewel !!!

Kalkwieke Volleybaltoernooi
Het is weer bijna zover, het Kalkwieke volleybaltoernooi staat er weer aan te komen! Meld je snel aan om mee
te kunnen doen met het gezelligste volleybaltoernooi van 2018. Er zijn nog een aantal plekken vrij, dus wil jij je
vrienden, vriendinnen, collega's of familie kennis laten maken met de mooie sport volleybal?
Meld je dan snel aan! Vol = Vol! Het zou jammer zijn als jou team niet mee kan doen!
Wanneer:
Voor:
Regels.

Vrijdagavond 25 en zaterdagavond 26 mei
Gevorderden- of de recreatieklasse.
Minimaal één dame in het veld
Maximaal twee Nevobo spelers van boven de 18 (uitgezonderd recreatiespelers)

Op beide avonden starten de eerste wedstrijden om 18:30 uur.
De kosten (minimaal 6 personen) zijn €25,- te voldoen bij het aanmelden op de speelavond!!!!!!
Aanmelden kan via http://www.volleybal-dedemsvaart.nl/pagina/aanmeldformulier-kalkwieke-toernooi
De vrijdagavond wordt afgesloten door DJ Wouter en de zaterdagavond met een spetterend optreden van
Empire!

