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Ken je dat: je gaat zitten om ergens aan te beginnen, in dit geval wil ik 
de opgeduikelde statuten van de vereniging omzetten in een digitaal 

document, wat op zich een ‘goede actie’ is, 
en toch heb je geen zin. Je springt over op 
iets wat er ook nog ligt. En zo lezen jullie 
nu de 1e alinea van een aandeel van mij in 
de laatste NEUSbrief van dit seizoen. 
 

Omdat mijn verslag van het Fan en Funfeest al in deze NEUSbrief komt 
te staan  resteert mij wat te zeggen over de lopende zaken.  
Zo komt het Zomerspektakel op 22 juni eraan. We zullen daar met een stand present zijn, er wordt 
nog over een slimme plek gesproken, zodat er door spelers uit de DEF-groep volleybal getoond kan 
worden. Ook kun je daar komen passen voor de blauwe hoodies met of zonder rits. 
 
Op het beachvolleybalveld is het King/Queen of the Beach toernooi gestart. Dit jaar 
is er de mogelijkheid om zowel op maandag als op woensdag mee te doen! Een 
klein beetje warmer weer zou daarbij wel lekker zijn! Wel even insmeren met een 
deethoudend middeltje. 
 
In de zaal zelf zijn enkele teams op eigen initiatief en op eigen kosten nog aan het 
doortrainen. Op die manier wordt het een vliegende start komend seizoen! 
 
De nieuwe teamindelingen van komend seizoen zijn gemaakt. Het blijkt een jaar van geven en nemen 
te zijn om het allemaal rond te kunnen krijgen. Zo zal er ook naar het trainingsschema gekeken kunnen 
worden. Er zijn maanden dat het soepel of simpel voor je zal zijn en er zijn enkele maanden waarin het 
wat lastiger is. Onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’ en het besef dat het voor alle senioren 
geldt, valt er vast mee te leven. Er is zodanig gedokterd op het rooster dat er optimaal gebruik van 
trainers wordt gemaakt voor zoveel mogelijk groepen. Houd elkaar positief, i.p.v. door het putje naar 
beneden.  

Er is ondertussen een nieuwe algemene ledenvergadering gepland, die zal op 
30 oktober plaatsvinden. De penningmeester mag weer gaan rekenen om de 
kascommissie aan het werk te zetten. Mogelijkerwijs staan er wijzigingen/
aanpassingen van de statuten op de agenda en/of een concept huishoudelijk 
reglement. Houd daarom die avond vrij om mee te kunnen praten en je stemin-
vloed te gebruiken. Deze melding telt als vooraankondiging. 
 
Vanuit de overkoepelende bond is het dringende verzoek bij de vereniging 
neergelegd om in de reglementen en in de organisatie een item op te nemen 

over seksuele intimidatie. Daarbij hoort ook het kunnen hebben van contact met een vertrouwensper-
soon. Dit item gaan we nog concreet uitwerken.  Lees verder op pagina 2…. 
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Glow in the dark zal alsnog op zaterdag 14 september plaatsvinden, houd je agenda vrij! 
 
De vereniging heeft behoefte aan een materialenmens. Het zou fijn zijn als iemand het op zich wil 
nemen om materialen te onderhouden en de zorg voor (goede) ballen te dragen, een duidelijk aan-
spreekpunt. Nu is er niemand specifiek verantwoordelijk en blijven initiatieven afhankelijk van toe-
valligheden.  We hebben vanuit de RABO Clubkascampagne € 851,19 ontvangen, wat we voor mate-
rialen en ballen hebben geoormerkt. Het is geen vergaderfunctie, maar voornamelijk ‘doen’! 
 
2020  
2020 komt eraan, een prachtig getal om wat nieuws neer te zetten. Na Back to the future een stap vooruit, de 
toekomst in. Mijn visioen is een evenement dat gedragen wordt door een jongere groep leden. Daar lopen er 
best een aantal van rond die ik wel in staat zie om een evenement op poten te zetten. Overal zien we jeugdig 
elan in de sport, dus waarom niet in Nederhorst. 
Gekoppeld aan enkele mensen met goede netwerken in het dorp en omgeving, lijkt mij dit een prima basis om 
aan te werken. Die organisatie vraagt een langere voorbereiding wanneer het evenement zodanig wordt dat er 
een vergunning nodig is. Dus word je benaderd, zeg ja, kom en kijk wat je wel kunt doen. Alle losse uurtjes leve-
ren samen een groots gebeuren op. 
Ideeën?  
Iets voor onder 20 (jaar?) en iets voor boven 20 (jaar?) 
20x20; streven naar 400 deelnemers 
20 straten 20 teams 
Wie het eerst 20 sets met 20 punten behaald heeft 
20 technieken voor 20 deelnemers 
20 uur feest en 20 uur volleybal 
Afijn, verzinnen is stap 1 en creativiteit zal er voldoende zijn! 
 
Vakantie 
De vakantieperiode komt er ook aan. Lekker weg of juist lekker thuis. De omgeving hier brengt sowieso voldoen-
de moois voor wie thuisblijft. Ga je weg, take care! Kom allemaal weer gezond en 
uitgerust terug, zodat het nieuwe seizoen vol enthousiasme gestart kan worden! 
Fijne tijd! 
 
José 

Vervolg: Uit de pen van de voorzitter…. 

Succesvolle uitslag Rabobank 
Clubkas Campagne 

Heb jij al zo’n kekke hoodie of vest van VV Nederhorst be-
steld?  Nog niet, maar wel interesse? Stuur een email naar 
tc_defjeugd@vvnederhorst.nl  
Of kom kijken op het zomerspektakel, daar kun je passen en 
bestellen op de braderie. 

Sweaters VV Nederhorst 

mailto:tc_defjeugd@vvnederhorst.nl
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Wat hebben we weer een superleuk jaar gehad met 
onze jongste jeugd. We zijn begonnen met een klein 
groepje van 14 maar zijn uiteindelijk geëindigd met  
maar liefst 20 kids. Ik vind dit altijd een leuke groep om 
trainen te geven. Sommige komen binnen en kunnen 
de bal al keurig vangen en een bepaalde richting in 
gooien en anderen hebben hier moeite mee. Maar dat 
maakt allemaal niet uit. We proberen ieder kind op zijn 
niveau de oefeningen te laten doen zodat ze vertrou-
wen krijgen en daardoor alleen maar groeien. En dat 
hebben ze gedaan! Allemaal zijn ze naar een hoger ni-
veau en volgend jaar hebben we zelfs weer twee teams 
op niveau 6. Klaarstomen voor de C-jeugd! Afgelopen 
jaar weer met behulp van Carlijn maar ook met ouders. 
Dank jullie wel allemaal dat jullie weer klaar stonden 

om de handen uit de mouwen te steken wanneer dat 
nodig was. Voor volgend seizoen hebben we weer al-
lerlei leuke plannen. Op  29 augustus starten  de trai-
ningen. 14 September is het Glow in the Dark toernooi, 
jaja ook voor de DEF jeugd (!) en op 18 september is er 
een avond voor ALLE ouders. Kom deze avond. Dan 
kunnen wij als vereniging laten zien hoe wij een sei-
zoen voorbereiden en doorlopen. Wat motiveert ons, 
waarom doen we bepaalde dingen. Een avond om zelf 
te spelen maar ook om feedback te kunnen geven. Zo-
als ons project Back to the Future heeft laten zien: De 
vereniging is voor ons allemaal maar wordt door ons 
samen gedragen!  Maar voor nu: even lekker vakantie. 
Wellicht zie ik jullie nog bij het beachen of op de jaar-
markt. Tot snel! Helga 

DEF jeugd 

Nadat 3 bestuursleden hadden deelgenomen aan de workshop 
“besturen met een visie!” heeft het bestuur in de zomer van 2016 
een stip op de horizon gezet.  
Wat was die stip?  
“Over 3 jaar een betrokken breedte vereni-
ging zijn, met een gezonde verdeling tus-
sen senior- en juniorleden.”  
Concreet betekende dit: Leden laten mee-
denken en -doen met het ontwikkelen van 
de vereniging én  betrokken zijn ! 
 

Daarnaast werd actie ondernomen om meer seniorenleden te werven. Doel: binnen 3 jaar weer minimaal 3 heren- 
en 3 damesteams in de competitie en de groep recreanten handhaven, of uitbreiden. Ideeën werden uitgewisseld 
met leden en hun ouders en verzameld in een boekje. Gedurende drie jaar zijn er veel van deze ideeën uitgewerkt 
en veel resultaten behaald. Dank voor al jullie bijdragen hierin!  Maar we zijn er nog niet. Hoe gaan we nu verder? 
Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft en zijn of haar steentje bijdraagt? Want iedereen heeft 
het druk, maar het is en blijft belangrijk dat iedereen blijft meedenken en vooral meeDOEN!  Wees en blijf trots op 
onze vereniging!  Wij, Aranka en Helga, dragen het stokje nu over aan José, onze nieuwe enthousiaste voorzitter 
die boordevol ideeën zit. Sluit aan als ze vraagt om mee te denken en sta open voor nieuwe ideeën. Als we SAMEN 
op deze voet doorgaan, dan zien wij een mooie, gezonde toekomst voor ONZE vereniging! Aranka & Helga 
Voor wie het nog niet heeft gezien. Ons successen zijn terug te vinden in een leuk filmpje:  
 https://vvnederhorst.nl/Evenementen/back%20to%20the%20future/presentatie-terugblik-bttf.html  

Back to the Future 

“Over 3 jaar een betrokken breedte  
vereniging zijn, met een gezonde  

verdeling tussen senior- en juniorleden.”  

Al is het nog niet echt strandweer, 
het beachen is reeds in volle gang.  
We zitten nu in de derde week van 
het superleuke ‘King/Queen of the 
Beach’ toernooi en het aantal deel-
nemers groeit gelukkig nog steeds. 
Zoals gezegd zou het weer wat beter 
kunnen en ja, de knutten zijn lastig, 
maar wat hebben we een lol met 

elkaar! Gemengde teams met men-
sen uit de recreanten, de heren-
teams (helaas nog zeer weinig uit 
deze groep) , dames en ook enkele 
leden van de A jeugd maakt dat er 
leuk contact is tussen de diverse le-
den en dat het niveau per team rede-
lijk gelijkwaardig is (Gerjen zorgt voor 
een goede teamindeling!) Natuurlijk 

zijn we er allemaal op gebrand om er 
met de eretitel King of Queen of the 
Beach vandoor te gaan, maar boven 
alles staat de gezelligheid en sportivi-
teit met elkaar! Je kunt je nog steeds 
aanmelden. Kijk voor meer info of 
foto’s/filmpjes op:  
Vvnederhorst/beachvolleybal 
Tot op het beachveld! 

Beachvolleybal 2019: King/Queen of  the Beach 
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Colofon 
De NEUSbrief is de nieuwsbrief van Volleybal Vereniging Nederhorst. Deze wordt  4 keer per jaar per e‐mail uitgegeven. 
Voorzitter: José Neering voorzitter@vvnederhorst.nl Secretaris en ledenadministratie: Simone van der Meer  ledenadministra-
tie@vvnederhorst.nl; Penningmeester: Niels Korver  penningmeester@vvnederhorst.nl; TC Senioren: Vacant; 
Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator: Remko van ‘t Klooster wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl; TC jeugd ABC: Mirjam Borst-
lap  tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl; TC jeugd DEF :Helga Jansen tc_defjeugd@vvnederhorst.nl Sponsoring: Sandra Gorter  sponso-
ring@vvnederhorst.nl Website: www.vvnederhorst.nl Webmaster: Tjeerd Wouters  webmaster@vvederhorst.nl ; Redactie NEUSbrief: Monique 
Schoordijk: Kopij sturen naar: communicatie@vvnederhorst.nl 

Pass Best toernooi 
Na een spectaculair Fan&Fun feest had iedereen er 
de laatste maandag van het seizoen toch nog heel 
veel zin in: Het PassBest toernooi! Om even na 
20.00 uur konden de teams van start gaan: ieder-
een kreeg een lootje bij binnenkomst en zo werden 
de teams ingedeeld in: de kippetjes, de haantjes, 
de kuikens, de eitjes, de konijntjes, de paashaasjes, 
de bunny’s en de lammetjes. Er werd  een gewoon 
partijtje volleybal gespeeld op veld 1. Met mensen 

uit “je eigen team” bij de tegenstander aan de 

overkant natuurlijk wel extra fanatiek. Op veld 2 
werd er gespeeld met een laken over het net én 

moest er ook nog aan beide 
kanten van het veld een rebus 
opgelost worden. Op het derde 
veld deed men zijn/haar best 
om de pass in het paasmandje 
te passen. Tenslotte was er nog 
een veld met  een grote bal, 
waardoor alles net wat trager ging (in mijn team 
waren er verschillende leden alweer met beide be-
nen op de grond  na een aanloop voor een smash 
en dan hing de bal nog in de lucht.) Aan het eind 
van de avond had iedereen die de moeite nam om 
nog even naar het sportcafé te komen prijs! Het 
winnende team, met de passende naam de Haan-
tjes, ging er met de hoofdprijs vandoor. Met dank 
aan de recreanten voor de wedstrijdleiding, in het 
bijzonder Leon en Dave voor het omroepen van de 
wedstrijden en razend snel optellen van alle pun-
ten.  Tot op het beachvolleybalveld! Eva Brandse 

Voor meer foto’s van het Pass Best toernooi zie https://vvnederhorst.nl/nieuws/index.html  

Vanaf ’s morgens vroeg waren de dagorganisatoren in de Sporthal bezig met het versieren van de kanti-
ne en het klaarzetten van allerlei bedankjes.  Ondertussen werd de laatste speeldag praktisch voorbe-
reid.  Om 13:00 uur gingen de wedstrijden van start. Voor het uitgebreide verslag hiervan zie: vvneder-
horst.nl . Ondertussen stookte Perry de BBQ op en in de kantine werden schalen klaargezet met sala-
des, brood, sauzen en kwamen de eerste frieten al door. Nadat de jeugd al wat te eten mocht pakken 
werden bedankjes uitgedeeld. Om te beginnen aan Helga en Aranka, die hun driejarige traject ‘Back to 
the Future’ op deze avond formeel afrondden. Ze hebben initiatieven genomen om de vereniging actief 
te maken, verandering in te zetten.  Zij zeggen daar later op de avond zelf wat over in een presentatie. 
Maar wat een inzet hebben zij gehad! Dan verder met: Inge (afscheid TC; stap jij in deze rol?), Renata 
(coördinatie oud papier ophalen, een belangrijke financiële bijdrage voor de vereniging), Tjeerd 
(webmaster) die ons een nieuwe website ontwikkelde! Alle scheidsrechters: Angelique, Anne-Marie, 
Gerjen , Jelger, Jesse, Krijn, Leonie, Maarten, Maarten, Mark, Michel, Miranda, Niels, Remko, Rick, Tino, 
Tjeerd, Wessel. Alle trainers, waarbij het behalen van het trainersdiploma nog even werd benoemd: 
Helga, Maarten, Karlijn, Ine, Nienke, Leon, Ray, Anita, Frank. Het Sportcafé (Annet, Perry, Nick) werd 
bedankt. En natuurlijk ook de bestuursleden: Remko voor al die wedstrijden en scheidsrechters die hij 
samenbracht, Monique voor al de publiciteit die zij verzorgt, Simone die de ledenadministratie bijhoudt 
en vanwege haar bijzondere verjaardag afwezig was; Niels, die over het geld waakt; Sandra die voor de 
sponsoring zorgt en de aanwezige sponsoren bedankte voor hun bijdragen en hun teamshirtsponsoring. 
Ook reikte zij de prijzen uit voor de leukste presentatie van shining aan Dames 3 en MC2 . Shirtsponso-
ren van dit speelseizoen zijn overigens: Thuiz bij kinderopvang (nieuw), TDC Bedrijfswagens; Arens Ma-
kelaars en Berko. De laatste twee bestuursleden die bedankt werden, waren die van de TC, eigenlijk van 
de jeugd (Mirjam de ABC-jeugd en Helga de DEF-jeugd) die noodgedwongen zich met de senioren heb-
ben beziggehouden. Nog deze zelfde ochtend werd de nieuwe damesindeling afgetikt.  Na al deze dank-
zegging presenteerden Helga en Aranka “Back to the future, de video” en was er voor iedereen meer 
dan voldoende om te eten. Na de maaltijd had Dames 3 ook nog een filmpje. De sfeer zat er goed in, 
een leuke afsluiting van een mooi seizoen! (NB: Ook veel dank aan José, onze nieuwe voorzitter!) 

Fan & Fun Feest 
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