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Het seizoen dendert alweer voort. De herfstva-
kantie komt in beeld en zo ook de jaarlijkse le-
denvergadering.  
Reserveer woensdag 30 oktober in je agenda.  
We gaan de statuten verfrissen en wat andere 
afspraken vastleggen: Zullen we een puntensys-
teem invoeren om taken eerlijk te verdelen?  
Krijgen ouders van jeugdleden adviesrecht? 
Ook een contributieverhoging voor volgend speeljaar (20/21) komt aan 
bod. Kortom: kom op voor jezelf. 
 
Op de website vind je de oude, huidige, statuten. Elke regel van het statuut hebben we doorgenomen 
en in het bestuur vastgesteld of we die konden behouden of dat er verandering nodig is. Die verande-
ring is 2x ter agenda geweest en wordt in de vergadering voorgelegd. Door middel van akkoord door 
hand opsteken zal elke wijziging van elk statuut worden aangenomen of afgewezen. Bij afwijzen blijft 
het oude statuut gelden. Om dit onderdeel in tijdsduur te beperken is enige voorbereiding door jullie 
als lid, prettig.  
 
Ook de financiën komen zoals altijd aan de orde. Er zal jullie worden voorgelegd of je wilt instemmen 
met een voorgenomen contributieverhoging. Voor de duidelijkheid: de cijfers van de penningmeester 
volgen op de jaarvergadering. Eerst worden de boeken gecontroleerd door de kascommissie en pas 
nadat zij akkoord zijn gegaan, kan de penningmeester de cijfers bekend maken en toelichten tijdens 
de vergadering, waar we als vereniging bijeen zijn.  
 
Natuurlijk zijn de conceptcijfers wel al in het bestuur doorgenomen en gescreend. Vanwege de resul-
taten van dit jaar en het jaar daarvoor willen we ervoor waken om komend seizoen (verder) in te te-
ren op het eigen vermogen, de reserves van de vereniging. Vandaar dat er op de vergadering zal wor-
den gesproken over het voornemen om de contributie volgend seizoen 2020/2021 te verhogen.  
Als we dit besluit achterwege laten, kunnen we dat volgend seizoen niet uitvoeren.  
 
Als bestuur is er niets meer vervelend om aan je leden voor te leggen. Zeker wanneer er binnen één 
huishouden meerdere gezinsleden lid zijn van de vereniging. 
 
Naast dit voornemen tot verhoging hebben we ook voornemens gemaakt om de kostenposten van 
de vereniging terug te dringen. Ook daar kunnen jullie in meedenken of in actie voor komen. 
 

Via de communicatielijn ontvang je, of heb je al ontvangen, de agenda, de toelichting en voorstellen 
en andere stukken. 
 
Tot dan, nu eerst nog: veel speelplezier! 
 
José 

Uit de pen van de voorzitter… 
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Op 15 mei 1943 stortte er een Canadese bommenwerper neer in Nederhorst den Berg. 
De bemanning, bestaande uit 5 jonge mannen van 20 tot 25 jaar, kwam om het leven 
en werd op 17 mei 1943 begraven op het Ereveld te Leusden. In aanwezigheid van na-
bestaanden heeft de Historische Kring Nederhorst op 13 september jl. een monument 
onthuld ter nagedachtenis aan deze jongemannen. Bij het leggen van kransen door 
hoogwaardigheidsbekleders werden deze mensen geholpen door leerlingen van de ba-
sisscholen uit Nederhorst. Op de foto zie je dat ook één van onze jeugdleden tot de uit-
verkorenen behoorde. Samen met een maatje verrichtte zij zorgvuldig de opdracht. Na-
mens de vereniging mocht ik deze ceremonie bijwonen en heb ik korte gesprekken ge-
had met enkele nabestaanden. Een indrukwekkende ceremonie, waarbij deze jonge 
mannen even tot ‘leven’ kwamen en een identiteit kregen. José 

Uit de pen van de voorzitter (2) 

Blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws van onze vereniging: 
Neem regelmatig een kijkje op 
onze website  
vvnederhorst.nl  
en like ons op  
Facebook  

Nieuw dit seizoen: De volleybalspeeltuin 
Vanaf 29 augustus 2019 bieden wij ook sportplezier voor de kleintjes tus-
sen 4 en 6 jaar. De volleybalspeeltuin is er iedere donderdagmiddag 
(m.u.v. de vakantieperiodes) van 16:00 tot 16:45 uur en biedt een breed 
beweegaanbod waar plezier centraal staat. De kleintjes leren spelender-
wijs en zonder competitie-element de basisfacetten van sport en spel. Wil 
je zien hoe onze trainster Helga de jongste jeugd meeneemt in het spel?  
Kijk gauw hier! 

Vorig seizoen rond deze tijd heb ik mijn eerste trainingen gedaan bij de  
gezellige groep recreanten van onze vereniging. “Zal ik die stap werkelijk nemen 
op de ledenvergadering?” Zal ik het gat opvullen en mezelf beschikbaar stellen 
als voorzitter? Ga ik dat redden in mijn tijd? Vinden ze dat niet raar, zo’n vreemd 
mens…? Deze gedachten gingen toen door mijn hoofd. De knoop heb ik doorge-
hakt. Nu zijn we bijna een jaar verder. Alles bij de vereniging heb ik een keertje 
mogen meemaken. Soms van dichtbij, soms van wat verderaf. Wedstrijden ge-
volgd, vergaderingen georganiseerd. Zelfs heb ik de eerste kampioenen in ‘mijn 
loopbaan’ bij de vereniging kunnen feliciteren. Trainers die geslaagd zijn voor hun 
examen en gediplomeerd zijn. Feest en fun met dank, Glow in the dark en zoveel 
meer. Helemaal vreemd ben ik niet meer. Toch is het spannend om richting ‘mijn’ 
eerste jaarvergadering toe te leven. Hoe zal dat gaan. Is er waardering of juist -
opbouwende- kritiek. Komen we er met elkaar uit en vinden we samen manieren 
om ook dit seizoen weer met plezier met volleybal bezig te zijn? De ‘core-
business’ van de vereniging. En misschien met wat gezelligheid daaromheen.  Van 
inmiddels heel jong tot op gevorderde leeftijd!  Dat komt vast goed! José 

Uit de pen van de voorzitter (3) 

http://vvnederhorst.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst/
http://vvnederhorst.nl/nieuws/foto%27s-en-video%27s/volleybalspeeltuin.html
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Ook het seizoen van de DEF jeugd is alweer een tijdje aan de 
gang. Vanaf dit seizoen zijn er voor de niveaus 1 t/m 3 nieuwe 
spelregels van kracht. Doel van de nieuwe spelregels is dat er 
meer bewogen wordt en dat niemand meer uit het veld hoeft 
bij een "foutje". Eventjes wennen, maar onze leden pikten de 
draad alweer snel op. Het 1e toernooi werd gespeeld op 28 
september. Een heel tevreden trainer zag de uitslagen op de 
Nevobo site. Wat bevestigd werd door een ouder die een keer 
meehielp met trainen geven, is dat ze echt veel fanatieker zijn 
bij de wedstrijdjes dan tijdens de training. ‘Grappig’, heb ik al-
tijd al gedacht :-) Één team gaat na het 1e toernooi van niveau 
3 meteen door naar niveau 4 omdat het alles gewonnen heeft. 
Ook de andere twee teams op niveau 3 zijn bezig voor niveau 
4. Het volgende toernooi, 2 november, is nog iets te vroeg 
maar daarna gaan ook deze twee teams door! Ben nu dus al 
trots op onze jongste leden! Inmiddels heeft deze groep er ook 
al weer 3 nieuwe leden bij. Twee daarvan hebben al meege-
daan met het 1e toernooi en de derde zal ook binnenkort mee 
gaan doen. Daarnaast hebben we nog 2 leden die meedoen op 
niveau 2. Het zou zo leuk zijn als er nog iemand bijkomt, zodat 
ook deze meiden aan de toernooien mee kunnen doen! Weet 
jij iemand, laat het ons dan weten of laat hem of haar gewoon 
een aantal keren meetrainen!  
En dan ons niveau 6 team. Dit team zal dit jaar klaar gestoomd 
worden voor de C-jeugd. Ze hebben een mooi aantal van 7 per-
sonen. Het echte volleybal is voor hen nu begonnen. Weliswaar spelen ze nog op een kleiner veld, maar alle fa-
cetten van het volleybal komen voorbij. Dus er wordt geoefend voor blokken/passen en natuurlijk smashen. Dit 
vinden vooral Jaap en Jesper super cool! Het 1e toernooi hebben zij keurig gespeeld. 1 Wedstrijd gelijk, 2 verloren 
maar ook 1 gewonnen. Lekker doorgaan en dan kom het helemaal goed.  Je ziet hier een collage met daarin al onze 
huidige leden! Hou ook de website in de gaten want daar zal regelmatig een update vinden is zijn. Helga 

Nieuws van de TC DEF jeugd 

Nieuws van de TC senioren a.i. 

Bij deze ook nog even iets uit de pen 
van de (ad interim) TC senioren. Op 
het moment van schrijven kunnen we 
het volgende melden: Als we naar de 
heren kijken, lijkt alles aardig vorm te 
krijgen.  
• H1 kent een moeizame start van 

het seizoen met vier verloren wed-
strijden, waarvan twee erg nipt in 
vijf sets. Gelukkig krijgen de man-
nen ondersteuning van Marijn, Krijn 
en Jesse, die ook de gemiddelde 
leeftijd positief beïnvloeden.  

• H2 doet het een stuk beter met 3 
gewonnen en één verloren wed-
strijd. We zijn benieuwd of de kanti-
ne rekening boven die van vorig 
jaar uit kan komen, want volgens de 
geruchten houden de mannen een 
soort van “fouten”-geldpotje bij.  

• H3 is nog een beetje aan elkaar aan 
het wennen. Een mooie mix van 
ervaring en jeugd zorgt voor drie 
verloren wedstrijden, waarvan één 
voor de beker. Maar toch ook al 
een gewonnen partij.  

• Bij de dames hebben we helaas hier 
en daar last van wrijving, maar als 
iedereen gewoon lekker gaat vol-
leyballen en daar hun energie in 
steekt, gaat dat ongetwijfeld ook 
een mooi seizoen opleveren.  

• Mede door de ondersteuning van 
D2, heeft D1 er al 3 gewonnen en 
één verloren wedstrijd op zitten, 
hetgeen resulteert in een mooie, 
voorlopige, tweede plek. Ook in de 
strijd om de beker is de eerste wed-
strijd inmiddels gewonnen. 

• D2 heeft een superstart. Alle drie 

de wedstrijden met 4-0 gewonnen 
en daarom dus ook een gedeelde 
eerste plaats in de competitie. He-
laas de bekerwedstrijd strijdend ten 
onder. 

• D3 heeft er pas twee competitie-
wedstrijden op zitten, die helaas 
beiden in verlies zijn geëindigd. 
Hetzelfde geldt voor de bekerwed-
strijd. Aan de inzet en het enthousi-
asme van de dames ligt dit zeker 
niet!  

Alle teams, of ze nou bovenaan staan 
of alleen als je het rijtje omdraait, 
kunnen nog wel wat aanmoediging 
gebruiken. Kom wat eerder voor je 
eigen wedstrijd, of blijf nog even na 
je eigen wedstrijd. Het is altijd leuker 
spelen met een gevulde tribune!  
Mirjam 
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Nieuws van de TC ABC jeugd 
We zijn het seizoen begonnen met 3 teams bij de 
ABC jeugd. En wat een geweldige start! Stand van 
zaken op het moment van schrijven:  
•MC1 speelt in de 3e klasse leuk mee en heeft er 
al drie wedstrijden op zitten. Slechts eentje werd 
verloren, maar de andere drie werden gewonnen! 
Super leuk om te zien hoe dit team gegroeid is 
met elkaar. En niet alleen letterlijk, maar vooral 
ook qua spel. 
•MB2 heeft versterking gekregen van Ymke, zij 

komt bij Oberon vandaan en heeft inmiddels haar 
plekje in het team gevonden. Na drie wedstrijden, 
hebben de meiden van alles wat. Gewonnen, ver-
loren en gelijk. 
•MB1 heeft helaas Cisca verloren aan de recrean-
ten, maar de meiden hebben een droomstart ge-
maakt, allebei de wedstrijden gewonnen. En wat 
het publiek ook al opviel, de meiden zijn heel en-
thousiast. Dit alles belooft een mooi seizoen te 
gaan worden.  Mirjam. 
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Thermgroep Warmtepomptechniek BV heeft warme banden met Dames 2!  
Vincent van Heijst, eigenaar van de Thermgroep 
Warmtepomptechniek BV, is getrouwd met Mi-
randa en zij speelt al vele jaren bij Volleybal Ver-
eniging Nederhorst. Zij is echter niet het enige 
gezinslid dat volleybalt! Zoon Jesse speelt bij Pri-
ma Donna in Huizen en valt in bij Nederhorst He-
ren 1, dochter Florien speelt bij Meisjes C1 van VV 
Nederhorst en dochter Lisanne is actief bij de DEF 
jeugd. Vincent is de enige in huize van Heijst die 
niet volleybalt, maar hij is wel zo sportief om Da-
mes 2 te sponsoren! Dames 2 is een groep erva-
ren speelsters die vorig seizoen vol passie weer 
gestart is in de competitie en direct kampioen is 
geworden. Vincent is al jaren actief in de installatietechniek en heeft de stap gezet om voor zichzelf te 
beginnen. Hij is een succesvolle startende ondernemer en adviseert en installeert vele particulieren en 
ondernemers in de Randstad. Ze hebben dus heel veel raakvlakken! Afgelopen maandag was het officiële 
foto- en tekenmoment van het sponsorcontract. Daarna moest Dames 2 volop aan de bak tijdens de be-
kerwedstrijd. Helaas werd deze wedstrijd niet gewonnen maar aan de inzet en de nieuwe shirts lag het 
zeker niet. In de competitie staat Dames 2 wel op een mooie (gedeelde) eerste plek en dat terwijl ze 
nieuw zijn ingestroomd (na promotie) in de 3e klasse! Dames 2 zit er dus “warmpjes bij” de komende 
seizoenen en vertegenwoordigt met trots Thermgroep Warmtepomptechniek BV! 

Fleurig nieuws voor de recreanten van Volleybal Vereniging Nederhorst! 
Vanaf dit seizoen zijn onze enthousiaste recreanten 

in een gloednieuwe outfit te bewonderen. Dave van 

Hout heeft Dick en Amber Moen van Lydi Bloemsier-

kunst “gestrikt” om shirtsponsor te worden van deze 

gezellige groep. Lydi Bloemsierkunst is een kleurrijke 

en fleurige hotspot op het Willie Dasplein waar je 

niet alleen terecht kunt voor prachtige bloemen, 

maar ook voor leuke woonaccessoires. Dick en Am-

ber waren zo sportief om gelijk een contract voor 

drie jaar af te sluiten. Dit wordt natuurlijk ont-

zettend gewaardeerd. Maandag 9 september, tij-

dens de training, was het officiële moment. Vrijdag 

13 september speelden de recreanten hun eerste (maandelijkse) toernooi en konden de nieuwe shirts  

ingewijd worden. Een perfecte timing! Uiteraard weet de Volleybal Vereniging wel waar de 

“kampioensbloemen” en het bedankje voor de vrijwilligers gescoord gaan worden: bij Lydi Bloemsier-

kunst natuurlijk!  Het is nu aan de recreanten om de punten in het veld te gaan scoren!  

Welkom aan de nieuwe sponsoren 
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