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Sinds de ledenvergadering van oktober mag ik de rol van voorzitter uit-
voeren. 
Ondertussen heb ik met diverse bestuursleden gesproken over wat zij 
allemaal doen voor de vereniging, wat ze leuk vinden of wat ze aan het 
uitvogelen zijn, wat ze voor plannen hebben of wat er anders kan, waar 
ze veel of juist weinig tijd voor hebben. Ik startte in wat het laatste sei-
zoen van ‘Back to the future’ is, dat met name door Helga en Aranka is 
gestart en vormgegeven. Zij zullen dit project dit seizoen verder nog 
begeleiden. 
 
Sinds ik gestart ben, heb ik op wedstrijdavonden op de tribune gezeten 
en gekeken naar hoe het allemaal verloopt binnen de vereniging. Veel mensen die er met elkaar voor 
zorgen dat ieder lid van de vereniging een avond van sportief plezier kan hebben. Fluiters, coaches, 
wedstrijdleiding, trainers, noem maar op, die vervolgens ook allemaal gecoördineerd worden. Veel 
communicatie om iedereen op de juiste tijd op de juiste plek te hebben. Nu al, het is 30 december als 
ik dit schrijf,  gaan de appjes alweer heen en weer over de nieuwe schema’s van januari en verder.  
 

Tijd en prioriteit 

Er is in de vereniging een positieve grondhouding, men is bereidwillig 
om wat voor de vereniging te doen binnen de begrenzing die ieder 
heeft door zijn privé- en werkomstandigheden. Je kunt tijd nu eenmaal 
maar één keer besteden en ieder heeft zijn eigen prioriteiten. 
Soms is het goed om een plan te starten en daar wat langer de tijd voor 
te nemen, zodat er kleine stukjes tijd van leden gekoppeld kunnen wor-
den tot voldoende tijd voor de uitvoering van dat plan.  
Ik zeg leden, net zo goed kunnen dat ouders van jeugdleden zijn of 
mensen die om de vereniging heen een warm hart voor de club hebben 
en daar best wat tijd in willen steken.  
 

Plannen 

Het eerste plan dat begint te gisten en te ‘bluppen’ is een evenement 
in 2020. Dat mooie ronde jaartal nodigt uit om er iets voor te verzinnen. Iets met 20 teams, of 20 wed-
strijden of 20 toernooien.  
Generatietoernooi met een leeftijdsverschil van 20 jaar? 20 straten toernooi? Of combinaties daarvan? 
Na het toernooi op de laatste trainingsavond, waarbij we Bingo speelden tijdens de wedstrijden, is na-
tuurlijk alles mogelijk! We gaan onderzoeken of 1e jaar studenten Evenementen en Sport ons daarbij 
kunnen ondersteunen. De uitspraak van de koning: “We kunnen samen niet alles, maar wel veel”, zou 
ik hier graag van toepassing laten zijn. Iets samen organiseren, waar we naar uit gaan kijken! 
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Wat dichterbij is het plan om eens te kijken naar de formele procedures. Welke statuten zijn er, hoe zit ons huis-
houdelijk reglement in elkaar. Passen die documenten nog wel bij de huidige organisatie en doen we wel, als be-
stuur zijnde, dat wat noodzakelijk is.  
 
Nieuws van de overige bestuursleden zullen ze zelf aanleveren. Mede voor de promotie en publiciteit is er een 
stukje aangeleverd aan Weekblad Wijdemeren. 
 

Nieuwjaarswens?  

Laat ik hem nog even vasthouden: ‘samen kunnen we veel!’ Actieve leden, 
ouders, mensen, die ondanks hun verschillen samen de schouders onder de 
vereniging of evenement willen blijven zetten, maken onze vereniging sterk. 
Dat wens ik, want dat geeft onze leden plezier en dus ‘levensgeluk’. Daar 
kunnen we invloed op hebben, dat kunnen we doen. Natuurlijk wens ik ieder 
verder een gezond, sportief en wijs jaar toe!  
 
José Neering 
 

Vervolg: Uit de pen van de voorzitter…. 

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat we een hele leuke en toepas-
selijke attentie hebben ontvangen om al het luie zweet van ons af 
te spoelen. Deze frisse en heerlijk geurende douchegel met de 
persoonlijke wens van de Volleybal Vereniging is mogelijk ge-
maakt door Autobedrijf Jansen & Jansen B.V. en door Foto Studio 
68. Graag stel ik deze sponsoren even aan jullie voor:  
Autobedrijf Jansen & Jansen B.V: Gert Jan en Aronde Jansen heb-
ben 2 sportieve dochters. Fleur speelt in het team Meisjes B1 en 
Madelief bij de Meisjes C2.  
Foto Studio 68: deze onderneemster is jullie welbekend, namelijk 
Helga Jansen. Zij is actief op vele fronten binnen de vereniging. 
Haar man Michel en zoon Maarten zijn actief in Heren 1 en Helga 
zelf is  o.a actief als trainster van de recreanten, Heren 2 , de C 
jeugd en de DEF jeugd. 
Kortom Jansen & Jansen en Jansen hebben een mooie bijdrage 
geleverd om het jaar fris en fruitig te starten.  Groet, Sandra 

Een fris en fruitig 2019!  
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Allereerst de beste wensen en een 
sportief 2019. Op dit moment ben ik 
nog volop bezig met de planning 
voor de 2e helft van het seizoen. We 
hebben dan maar liefst  50(!!) wed-
strijden te fluiten/tellen. Hierbij 
speelt een aantal teams niet thuis 

op de reguliere wedstrijddagen. Daar staat tegenover 
dat er weinig donderdagavonden zijn waarop gefloten 
moet worden. Bovenstaande vraagt aan een ieder eni-
ge flexibiliteit en ik verwacht ook dat iedereen mee-
werkt door het met elkaar te gaan doen. Goed nieuws 
is dat we Annemarie Blaauw mogen verwelkomen in 

ons korps!!  Zij heeft haar scheidsrechter 
certificaat behaald en zal ons dus komen 
versterken. Top Annemarie, van harte 
welkom! We kunnen nog steeds heel 
goed nieuwe scheidsrechters gebruiken, 
dus denk eens na of dat misschien een actieve bijdrage 
zou kunnen zijn van jou aan de vereniging.  
De  scheidsrechters hebben reeds bericht gekregen 
over de indeling van de  1e thuisronde. De rest volgt 
later in de komende we(e)k(en). Wanneer je niet kan, 

ruil dan alsjeblieft zelf even met iemand. Let op: De 
eerste wedstrijden beginnen om 18.45 uur. Groet, 
Remko 

DEF jeugd 
Matthijs Stalenhoef is ons vierde nieuwe lid 
dit jaar. Met heel veel enthousiasme komt hij 
naar de training waar we veel en goed aan 
het oefenen zijn. Serveren gaat steeds beter 
en Matthijs is heel goed in het uitkiezen van 
hoekjes waar hij de bal dan netjes naar toe 
gooit. Hopelijk in januari gaat Matthijs ook 
meedoen met de toernooien. We hebben dan 
vaak 2 teams op niveau 4 en zeker 2 teams op 
niveau 3. Helga 

Wat was het weer een feest 
29 november in sporthal de 
Blijk. Het was in eerste in-
stantie nog wel een vraag-
teken of de pieten konden 
komen ivm hun werkzaam-
heden voor Sinterklaas. 
Maar we waren net begon-
nen met de vijf pieten oefe-
ningen en toen was daar de 
grote verrassing. Twee pie-
ten hadden tijd gevonden 
om ons toch nog even te 
bezoeken.  De kinderen en 
de pieten gingen met elkaar 
oefenen om via allerlei vol-
leybalspelletjes te kijken of 
onze jeugd wellicht klaar 
gestoomd kon worden tot 
hulppiet. Ze deden het 

goed! Zo goed dat ze allemaal een mooi pietendiploma mee naar huis konden nemen. Afgesloten met een partijtje 
waarin we konden zien dat Sinterklaas toch wel volleybal pieten had gestuurd. En daarna natuurlijk cadeautjes! 
Het was weer een leuke training. Heel veel dank aan Diana (moeder van Faye) en zus Elvy voor alle hulp en de mooi 
versierde sporthal. Tot volgend jaar!  Groetjes Helga. 

Eerste thuisronde en scheidsrechters 

Pietenfeest 
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Welkom nieuwe leden 

Naast een nieuw DEF lid moch-

ten we de afgelopen tijd nog  5 

nieuwe leden ontvangen: bij 

de recreanten  hebben zich 

maar liefst 4 nieuwe mensen 

aangemeld! Zo leuk om te zien 

hoe deze groep weer groeit en 

bloeit! Eén van de personen 

die zich als nieuw lid heeft 

aangemeld  bij deze groep is 

José Neering. Zij heeft zich 

reeds uitgebreid  voorgesteld 

als onze kersverse voorzitter. 

Dus niet alleen lid, maar ook 

meteen een actief lid! Nog-

maals van harte welkom José! 

Daarnaast zijn nieuw bij de 

recreanten: Rob Beemster 

(vader van jeugdlid Sofia 

Beemster) en Brenda Ber-

trand. Ook jullie vanaf deze 

plek van harte welkom! Van 

ons vierde nieuwe en enthou-

siaste recreanten lid, Adnan 

Jabari hebben we helaas -

vanwege gezondheidsredenen

-  weer afscheid moeten ne-

men. We wensen Adnan heel 

veel sterkte! De ABC jeugd is in 

de gelukkige omstandigheid 

eindelijk weer eens een nieu-

we jongen te mogen verwelko-

men. Lode Ruiters - zoon van 

Annemarie Blaauw uit Dames 

3 - van harte welkom bij de A 

jeugd!  

Colofon 
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Elkaar op verenigingsniveau weer zien, dat kon 
afgelopen vrijdag 5 januari. Met een schaal olie-
bollen en een glas bubbels werden leden, ouders 
van leden en sponsoren welkom geheten. Het was 
een vrij spontane actie om dit met elkaar te doen 
en pas bedacht op de laatste trainingsavond tij-
dens het door Heren 2 georganiseerde toernooi. 
Het viel daarom verrassend mee dat er ruim 20 
leden aanwezig zijn geweest om de jaarstart mee 
te maken. Het aardige van zo’n bijeenkomst is dat 
er veel wordt gesproken over onderwerpen die 
vereniging-breed zijn in plaats van over zojuist 
gespeelde wedstrijden. Het benoemd zijn van het 
laatste seizoen van ‘Back to the future’ in mijn 
korte woordje, bleek een stimulans om onderling 
nog eens wat onderhuids zittende ideeën te be-
noemen en om daar actief wat mee te gaan doen. 
Ik haalde in mijn woordje ook de uitspraak aan: 

“We kunnen samen niet alles, maar wel heel 
veel!”, om met die gedachte de komende maan-
den ‘Back to the future!’ energiek af te sluiten en 
op te gaan voor 2020. “Natuurlijk gezond en wel!” 
 
José Neering  

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 2019 

Trainer en coach gezocht voor de dames..... 
Dit seizoen zijn we van 2 naar 3 dames teams gegroeid. Hartstikke 
fijn natuurlijk maar dit brengt ook wat logistieke problemen met 
zich mee. We hebben op dit moment 1 trainer voor 3 dames teams, 
waar we overigens erg blij mee zijn!!! Maar 1 trainer op 3 teams is 
erg weinig, mede gezien de variërende volleybalervaring binnen 
deze groep. Daarom wil ik graag een oproep doen of er mensen zijn 
die interesse hebben in het trainen  van een van de dames teams, 
of mogelijk ondersteuning kunnen bieden bij de trainingen. Tevens 
zou Dames 2 graag wat extra coaching krijgen bij de wedstrijden, 
aangezien Frank niet altijd beschikbaar is. Mocht je interesse heb-
ben dan kun je dit mailen naar de TC senioren en dan kunnen we 
samen kijken naar de mogelijkheden, uiteraard in overleg met de 
teams en de huidige trainer / coach. Groet Inge 

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  
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