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Het belangrijkste doel van ons Back to the Future
project het afgelopen jaar was het afronden van de
Talent Scouting. Sandra en Chantal bij de DEF jeugd, Saskia, Annet en Sonja bij de
ABC jeugd en bij de senioren gedaan door Janny en Renata. Bedankt dames voor
jullie inzet en meedenken! Resultaat is dat we van de meeste ouders en leden
weten wat ze doen in hun dagelijks leven maar ook wat ze kunnen/willen betekenen voor onze vereniging.
Daarnaast nog even een opsomming van een aantal belangrijke successen:
• Voor het eerst, in samenwerking met Sportcafé De Blijk, hebben we een Glow in The Dark toernooi
georganiseerd.
• Er wordt een 2e DEF weekend georganiseerd in juni
• Als volleybalvereniging willen we investeren in onze trainers en zijn we een VT 2 training gestart
waar 6 van onze trainers aan meedoen
• Rabo Clubkascampagne heeft ons door de inzet van Helga en Dave € 741,78 opgeleverd
• We hebben 8 nieuwe DEF leden, 3 nieuwe scheidsrechters (Annet, Krijn en Jesse), een nieuw lid bij
de heren en een aantal nieuwe leden bij de dames mogen ontvangen
• In het seizoen is Inge opgestaan om de vacature van TC senioren in te vullen.
• Simone gaat volgend seizoen Angelique opvolgen en de ledenadministratie overnemen.
• Op de valreep nog een nieuwe sponsor gevonden voor ons huidige MB1 team – Arens Makelaardij
• MA is het afgelopen seizoen 2x kampioen geworden
• Nienke heeft een mooi promotiefilmpje gemaakt
Al met al weer een seizoen waar we met trots op terug kunnen kijken!
Tegelijk is onze blik al weer gericht op het zomerseizoen en het volgende zaal seizoen.
Van de zomer willen we graag weer gaan beachen. Bij de DEF en ABC jeugd worden er weer 6 trainingen gegeven maar ook bij de senioren willen we graag weer een nieuw toernooi “King, Queen of the
beach” organiseren. Hou je mailbox/what’s app in de gaten voor meer informatie.
.
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De teams voor het volgende zaal seizoen zijn nagenoeg allemaal in beeld. Hier en daar nog wat puntjes op de i en
dan kunnen we er vanaf 3 september weer tegenaan.
Ook gaan we volgend jaar ons laatste jaar in van het Back to the Future project. Het jaar waarin alle puzzelstukjes
bij elkaar moeten gaan vallen en waarin we aan het eind van het jaar weten hoe we als vereniging verder willen
gaan. Wij als bestuur gaan ervoor zorgen dat er aan het begin van het jaar een activiteiten kalender is die betrekking heeft op het hele seizoen. Deze kalender zal een mengeling zijn van leuke activiteiten die gaan plaatsvinden
waarbij we jullie willen vragen mee te denken en/of mee te helpen, maar ook gaan we vragen om jullie input
voor onze NEUSbrief, en een overzicht van “verplichtingen” waardoor onze financiële huishouding goed blijft.
Doel is om er samen voor te gaan zorgen dat ook seizoen 2018-2019 weer een leuk seizoen gaat worden, waarbij
onze toekomst verzekerd is.

Tot slot willen we Angelique bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren dat zij bestuurslid is geweest. Jouw
erelidmaatschap is meer dan terecht!
We wensen iedereen een mooie (beach)zomer waarin we elkaar vast nog tegen gaan komen maar in ieder geval
tot volgend seizoen!!
Remko, Inge, Monique, Angelique, Niels en Helga

Nieuws van de TC ABC jeugd
Het seizoen zit er op. Met 1 C team, 2 B teams en een A team hebben we een leuk seizoen gedraaid. B2 en C1 hadden nog wat moeite om mee te komen, maar hebben een mooie groeicurve doorgemaakt. Omdat ik tegenwoordig
wat verder van de Blijk af woon zie ik niet meer alle thuiswedstrijden. Des te meer zie je de sprongen die gemaakt
worden als je weer eens komt kijken. Leuk om te zien! Meisjes B2 had de 2e helft te maken met een drukke bezetting binnen het team. Niet altijd leuk maar helaas niet te voorkomen. Voor het volgend seizoen zijn ook de pogingen om er twee teams van te maken
helaas niet geslaagd. Toch hoop ik dat ook
zij, net als ik, terugkijken op een leuk seizoen. Meisjes (Mix) B1 is op een keurige
derde plaats geëindigd en Meisjes (Mix) A
is dit seizoen 2 x kampioen geworden. Gefeliciteerd toppers!!
Voor volgend seizoen ben ik op zoek naar
iemand die de TC ABC van mij over zou willen nemen. Ik heb het jarenlang met plezier
gedaan maar merk nu dat ik er, door veranderde privé omstandigheden, onvoldoende
tijd aan kan
besteden.
Daarom zou ik
het fijn vinden
het aan iemand anders over te dragen. Uiteraard word je niet zomaar in het diepe gegooid. Ik zal er nog steeds zijn en er is ook altijd een nauwe samenwerking met de TC
senioren en TC DEFjeugd. Als het je wat lijkt, spreek dan iemand van het bestuur aan
of mail mij : tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl. Sportieve groet, Monique Schoordijk
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Wist je dat….?
•

Hans Aldenkamp 14 april zijn laatste wedstrijd voor ons gefloten heeft?
Na speler, voorzitter en penningmeester te zijn geweest was hij de laatste jaren vooral scheidsrechter. Hij was al gestopt met spelen en desalniettemin bleef hij bij ons actief
Bedankt Hans! Hopelijk zien we je op een ander moment terug binnen onze vereniging. Deze vereniging waar jij deel van uit blijft maken.
e
• Nederhorst 2 op niveau 5 keurig de 3 plaats heeft gehaald?
• We inmiddels 19!!! scheidsrechters binnen
onze vereniging hebben. Zonder scheidsrechters geen wedstrijden.
• We zijn super trots op deze groep. Dit is meer
dan winnen.

•

We op zaterdag 16 juni ook mee gaan doen aan het zomerspektakel? Doe jij mee om te laten zien hoe leuk onze sport is! Hou je mailbox in de gaten voor meer info
• Zaterdag 23 september het seizoen met een hele leuke activiteit geopend gaat worden? Zet de datum dus vast in
je agenda
•

We nog steeds op zoek zijn naar mensen om ons bestuur aan te vullen?
• We heel graag een voorzitter zouden willen voor ons
gezellige bestuur?
• Een sponsor coördinator van onschatbare waarde voor
de vereniging kan zijn?
• Monique het stokje van de TC ABC jeugd graag over wil
dragen?
• We blij zijn Inge dit seizoen te hebben mogen verwelkomen als TC senioren?
• Simone volgend seizoen het secretariaat over zal nemen van Angelique (toppertje!)?

•

We ontzettend blij zijn met alles wat Angelique vele
jaren voor de vereniging betekend heeft?
• Ons C-team afgelopen seizoen een keer een set gewonnen heeft met maar liefs 34-32??!!
• Nienke een ontzettend leuk volleybalfilmpje gemaakt
heeft: https://www.youtube.com/watch?v=xbUwZmOv9Mw
• Mix A ook de tweede helft van het seizoen kampioen
geworden is?
• Fotostudio ’68 een mooie bos bloemen voor alle teamleden geregeld heeft?
• We 3 september weer in de zaal van start gaan maar in
de tussentijd lekker kunnen beachvolleyballen?

Vrijwilliger aan het woord
Helga vroeg mij een stukje te schrijven over mijn vrijwilligerswerk wat ik doe voor de volleybal. Toen ze mij dat
vroeg, dacht ik eerlijk gezegd: Hoezo? Zoveel doe ik niet hoor! Af en toe helpen bij de sportdagen, Koningsspelen,
training overnemen en het meedenken over het creëren van een veilig sportklimaat kost helemaal niet veel tijd en
vind ik gewoon leuk om te doen! Wat is het toch een kleine moeite om je steentje bij te dragen voor de club maar
ook voor je kind! Fijn dat ik soms wat voor de club mag doen! Bij de Koningsspelen waren heel veel andere enthousiaste ouders die mee hebben geholpen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen van de onderbouw en bovenbouw op een leuke manier kennis hebben kunnen maken met de volleybal sport. Het was enorm
gezellig! Ik kan het iedereen aanraden om zich voor de gevraagde hulp aan te melden als ouder! Vele handen maken licht werk! Tot snel! Groetjes Femke
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Ik geef de NEUSbrief door aan… Leon Veens (Recreanten)
Hallo,
Ik heb blijkbaar in de NEUSbrief 2 van Sheena de opdracht
gekregen om een stukje over mezelf te schijven. Nou bij deze
dan. Ik ben Leon Veens, 38 jaar en ben geboren en getogen in
Nederhorst en woon hier nog steeds. Ik ben ondertussen
ruim 20 jaar samen en daarvan 5 jaar getrouwd met mijn
vrouw Willeke. We hebben nog geen kinderen maar de wens
is er wel, dus zitten we in een adoptieprocedure om een kindje te adopteren uit het buitenland. In het werk ben ik service
technicus bij ENGIE Services. Hier doe ik service en onderhoud in de beveiligingssystemen en sprinkler techniek. Voor
de hobby mag ik graag een rondje toeren op de motor, een
leuk potje volleybal spelen of ben bezig in en rond het huis. Ik
ben begonnen met volleybal met een introductie training bij de mini’s. Leuk spelletje laten we het een
tijdje blijven doen. Op mijn 15 ben ik ook nog gaan waterpoloën naast het volleybal. Ik heb gevolleybald tot mijn 17de. Toen gestopt omdat ik een keuze moest maken, gezien twee sporten, zwemles geven en een zaterdag baantje iets te veel was in combinatie met school. Ongeveer 4 jaar geleden ben ik
weer begonnen met volleyballen maar nu bij de recreanten. Een gezellig team waar, getraind door
Helga, steeds weer verbetering in het spel zit en er meer vertrouwen in het veld komt. Dus ik ben
weer lekker aan het ballen. Rest mij nog om de PEN door te geven aan Miranda Van Heijst (D1)

Colofon
De NEUSbrief is de nieuwsbrief van Volleybal Vereniging Nederhorst. Deze wordt 4 keer per jaar per e‐mail uitgegeven.
Voorzitter: vacant; Secretaris en ledenadministratie: Angelique van Dijk ledenadministratie@vvnederhorst.nl; Penningmeester: Niels Korver penningmeester@vvnederhorst.nl; TC Senioren: Inge Pietersen tc_senioren@vvnederhorst.nl; Oud papiercommissie: Renata Besemer; Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator: Remko van ‘t Klooster wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl; TC jeugd ABC: Monique Schoordijk tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl;TC jeugd
DEF :Helga Jansen tc_defjeugd@vvnederhorst.nl; Sponsoring: vacant; Website: www.vvnederhorst.nl; Redactie NEUSbrief: Monique Schoordijk: Kopij sturen
naar: communicatie@vvnederhorst.nl

