Nieuwsbrief – November 2018
Terugblik Kick Off – Wat doe jij voor de vereniging?
Vrijdagavond 7 september hebben we weer de jaarlijkse Kick-Off gehouden, met dit jaar 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 hebben gestaan. Hoewel we veel positieve reacties hebben
ontvangen, zijn er helaas geen aanmeldingen binnengekomen voor de onderstaande vacatures:
-

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

Met name voor de vacature voor de ledenadministratie zoeken we met spoed een vrijwilliger! De functie kan
ook door twee personen worden uitgevoerd, achter in de nieuwsbrief een omschrijving van de inhoud van de
functie. Voor alle bovenstaande functies hebben we ook nog steeds 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! Het goede nieuws is wel dat Robin de Kuyper heeft aangegeven de rol van scheidsrechtercoördinator in wil
gaan vullen, met ondersteuning van Rolf Lamberink. Binnenkort gaan we bij de teams langs om vrijwilligers te
vinden voor de overige vacatures.

Koekactie
Op vrijdag 9 november hebben we weer de jaarlijkse koekactie gehouden. We hebben dit jaar 1600 cakes
besteld bij Koekbakkerij Nanning, die allemaal al snel verkocht werden. We hebben er nog 200 extra op kunnen
halen, deze zijn uiteindelijk ook nog allemaal verkocht! Veel mini- en jeugdleden hebben onder begeleiding
van ouders en senioren het dorp rondgelopen en hebben zeer enthousiast de speculaas- en boerencakes bij
alle huizen verkocht. We hebben weer op een mooie bijdrage voor onze vereniging op kunnen, waarvan we de
nodige materialen kunnen aanschaffen. In de volgende nieuwsbrief zullen we laten weten wat we ervan
gekocht hebben! Alle leden die hebben meegeholpen worden weer enorm bedankt!

Rabobank Clubkas Campagne
Pol Kraanbedrijf DAC doet ook in 2019 weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne! Als je lid bent van de
Rabobank, dan ontvang 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. Afgelopen jaar heeft deze actie ons ruim € 2.300,- opgeleverd! Om in het voorjaar te kunnen
stemmen op onze vereniging, moet je je nu vast aanmelden voor het lidmaatschap bij de Rabobank.

Gebruik kleedkamers
Er blijkt enige onduidelijkheid te zijn over het gebruik van de kleedkamers in de sporthal, ook in samenwerking
met de andere verenigingen die gebruik maken van de hal. De afspraak is dat kleedkamers 1+2 horen bij het
gebruik van zaal 1, kleedkamers 3+4 horen bij zaal 2, enzovoorts. Graag hier in het gebruik rekening mee
houden.

Prins Sport
Voor de komende feestdagen heeft Prins Sport uit Dedemsvaart weer een leuke actie voor al onze leden:

Omschrijving taken Ledenadministratie
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.
Mocht je interesse hebben of meer informatie willen, meldt je dan via voorzitter@volleybal-dedemsvaart.nl

