- Nieuwsflits -

Het is inmiddels volop zomer!! Het seizoen 2012 – 2013 is al lang afgesloten en het nieuwe seizoen
lijkt nog heel ver weg. Maar toch zijn er een aantal volleybalzaken die we door middel van deze
nieuwsflits met jullie willen delen.

Jubileum seizoen
Het jubileumseizoen is op zaterdag 25 mei 2013 afgesloten met een jubileumdag. De foto’s van deze
geslaagde dag zijn terug te vinden in het fotoboek op onze website (www.dosvolleybal.nl).
Op de website onder het kopje “clubblad” is ook de jubileumeditie van het clubblad te downloaden.
Hierin is van alles te lezen over onze vereniging en onze (oud) leden. Alle activiteiten van ons 60 jarig
jubileum zijn in dit clubblad nog eens op een rijtje gezet.
De laatste activiteit van het jubileumseizoen was het recreantentoernooi. Een erg gezellig toernooi wat
zeker voor herhaling vatbaar is. Ook de foto’s van het recreantentoernooi zijn terug te zien in het
fotoboek op onze website.

Nieuwe bestuursamenstelling
Het bestuur kent al jarenlang een aantal vertrouwde gezichten, maar hier zal het komende seizoen
verandering in komen. Verschillende bestuursleden hebben de keuze gemaakt om het stokje over te
dragen. Gelukkig zijn er voor de meeste functies leden bereidt gevonden om het stokje over te pakken
en met frisse moed en nieuwe ideeën plaats te nemen in het bestuur.
De komende Algemene Ledenvergadering (15 oktober 2013) zullen wij afscheid nemen van Tjeerd
Meij (voorzitter), Bernard van der Pauw (penningmeester), Mariette Kreukniet (wedstrijdsecretariaat)
en Henk de Leeuw den Bouter (scheidsrechterszaken).
De volgende personen zullen voorgesteld worden als nieuwe bestuursleden: Jesper Houweling
(penningmeester), Richard Peltenburg (sponsorzaken), Marco Heijneman (PR en algemene zaken).
Joyce Ceelen (secretariaat) zal het wedstrijdsecretariaat overnemen. Tessa de Gruijter (technische
zaken) blijft deze functie in het bestuur uitvoeren. Martijn Rijneveld (technische zaken) zal de
scheidsrechterszaken gaan coördineren (het voorstel is om hier een kaderfunctie van te maken en
geen bestuursfunctie), maar Martijn zal nauw bij het bestuur betrokken blijven.
Voor de mooie taak als voorzitter van onze vereniging is helaas nog niemand gevonden. We hopen op
korte termijn invulling te kunnen geven aan deze vacature. Ook zijn we nog op zoek naar iemand die
het secretariaat zou willen overnemen. Dit is een kleine maar belangrijke taak binnen het bestuur.
Ben jij geïnteresseerd in de rol van voorzitter of secretariaat of ken je iemand die het stokje van Tjeerd
of Joyce zou willen overnemen? Stuur dan een e-mail naar info@dosvolleybal.nl of neem contact op
met Tjeerd, Joyce of een van de andere bestuursleden.
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Invulling kadertaken
De vereniging kan alleen maar draaien door de inzet van vrijwilligers. Het aantal leden neemt helaas
af waardoor de taken over steeds minder mensen verdeeld moeten worden. Gelukkig heeft onze
vereniging veel enthousiaste leden die vrijwilligerstaken uitvoeren. Van alle leden wordt verwacht dat
ze af en toe een wedstrijd tellen of fluiten. Dit is noodzakelijk om alle teams competitie te kunnen laten
spelen. Daarnaast zijn er leden die zich inzetten voor de vereniging door training te geven of
ondersteunende taken uit te voeren.
Ook binnen deze kadertaken vinden er een aantal wijzigingen plaats. Ellen Leeuwenburgh heeft de
ledenadministratie overgenomen van Liesbeth de Jong. Bart van Vliet neemt het materiaalbeheer over
van Pim Sacre. Mariette Kreukniet heeft al heel wat mooie foto’s voor ons gemaakt en zal dit blijven
doen maar nu onder de titel van clubfotograaf. Martijn Rijneveld zal contactpersoon worden voor de
organisatie van toernooien.
Naast de vacatures voor de bestuursfuncties zijn we ook nog op zoek naar enthousiaste leden die een
aantal kadertaken willen vervullen. Het betreft de volgende vacatures:
Sponsor
commissie

Het zijn moeilijke tijden voor de sponsorcommissie. Bedrijven hebben weinig tot geen
sponsorbudget beschikbaar waardoor de sponsorcommissie steeds op zoek is naar
creatieve oplossingen om toch voldoende sponsorinkomsten te genereren. De
sponsorcommissie kan daarom wel wat extra hulp, nieuwe ideeën en nieuwe
contacten binnen bedrijven gebruiken. Wil je aansluiten bij de sponsorcommissie of
het je tips/ideeën voor mogelijke sponsoren neem dan contact op met de
sponsorcommissie.

PR (krant) :

de stukjes voor de krant leveren wij zelf aan. Voor de thuiswedstrijden zijn wij nog op
zoek naar versterking van ons PR-team om de wedstrijdverslagen van de wedstrijden
van dames 1 en heren 1 te schrijven. Met een of twee personen extra zal iedereen
circa 3 keer per jaar ingedeeld worden om een verslag te schrijven.

Clubblad/
nieuwsflits:

We willen onze leden graag op de hoogte houden van de activiteiten, resultaten en
nieuwtjes binnen de vereniging. Dit doen wij door gebruik te maken van onze website,
facebook en een clubblad/nieuwsflits. Vindt jij het leuk om de nieuwtjes binnen de
vereniging te verzamelen en te delen met de leden? Kom dan ons communicatie team
versterken!

Jeugd
commissie

Elk jaar worden er weer leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden. Denk
hierbij aan de overnachting in de sporthal, sinterklaasfeest, disco zwemmen etc. Wil jij
ons helpen met het organiseren van de jeugdactiviteiten?

Heb je interesse in een van de bovenstaande kadertaken stuur dan een e-mail naar
info@dosvolleybal.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.

Vrijwilligersavond
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen zal er ook dit jaar weer een
vrijwilligersavond georganiseerd worden. De datum is vastgezet op vrijdag 13 september 2013, wat
we gaan doen blijft nog even een verrassing. Alle vrijwilligers zullen nog een uitnodiging ontvangen.
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Contributie
Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering zal de contributie jaarlijks geïndexeerd worden.
Het indexeringspercentage zal gelijk worden gesteld met het indexeringspercentage dat de Gemeente
hanteert voor het verhogen van de zaalhuur. Voor het seizoen 2013 – 2014 is de indexering
vastgesteld op 1,5 %. Hierdoor zijn de nieuwe bedragen als volgt:
Senioren:

€ 203,00 per seizoen (i.p.v. € 200,00)

Jeugd:

€ 139,00 per seizoen (i.p.v. € 137,00)

Mini:

€ 108,00 per seizoen (i.p.v. € 106,00)

Recreanten:

€ 164,00 per seizoen (i.p.v. € 162,00)

De kosten voor een seizoen zal in twee termijnen worden afgeschreven in de maanden september en
februari. Het lidmaatschap kan per half seizoen beëindigd worden per 1 februari of per 1 augustus met
een opzegtermijn van 1 maand. Let op: een opzegging doorgeven aan de trainer is niet voldoende, je
zal zelf contact op moeten nemen met de ledenadministratie om de betaling stop te kunnen zetten
(leden@dosvolleybal.nl ).

Sportcafe Rijneveld
De afgelopen jaren zijn we door Theo verwend met een overheerlijke menu kaart, leuke feestjes
waarbij alles kan en mag en veel gezellige avondjes aan de bar. Met pijn in ons hart moeten we jullie
vertellen dat Theo het komende seizoen geen beheerder meer zal zijn van onze sportkantine. Helaas
zijn de Gemeente en Theo er samen niet uitgekomen en is de Gemeente nu op zoek naar een nieuwe
pachter. Voor zover bij ons bekend is er nog geen nieuwe pachter gevonden, dus we wachten met
spanning af wie er volgend jaar achter de bar zal staan. Theo blijft gelukkig wel bij ons volleyballen
dus we zullen hem nog regelmatig in de sporthal zien. We wensen Theo veel succes met zijn nieuwe
uitdaging.

Start nieuw seizoen
De trainingen beginnen weer in de week van 2 september 2013. De Meent gaat weer open in de week
dat de scholen beginnen. Voor onze regio is dat dit seizoen erg laat. Daarbij komt ook nog dat de
competitie dit jaar een week eerder begint (21 september) dus hebben we een zeer korte periode van
voorbereiding.
Voor teams die daarom een week eerder willen beginnen met de trainingen kan er gekeken worden of
de Plesman ingehuurd kan worden. Gezien de korte periode van voorbereiding zal er ook geen
openingstoernooi worden gehouden. Het is eventueel wel mogelijk om extra zaalruimte in te huren
voor oefenwedstrijden. Indien een team van een van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kan er een
aanvraag gestuurd worden naar wedstrijd@dosvolleybal.nl
De wedstrijdschema’s zijn al opgenomen op de Nevobosite (www.nevobo.nl/competitie). De Nevobo
heeft echter een aantal teams niet conform aanvraag ingedeeld. Bijvoorbeeld staan de wedstrijden
van heren 3 nu op zaterdagochtend i.p.v. donderdagavond. Er is daarom contact met de Nevobo een
aantal aanpassingen door te voeren. Het wedstrijdschema is nog niet definitief en zal nog aangepast
worden.
De voorlopige teamindeling zal met deze nieuwsflits worden meegezonden. Voor een aantal teams
zijn we nog op zoek naar aanvulling of naar een trainer. Maar we hebben er al het vertrouwen in dat
dit helemaal goed gaat komen. De teams zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over de huidige stand van
zaken maar heb je nog vragen dan kan je altijd contact opnemen met de technische commissie:
tc.dosvolleybal@hotmail.com of 06-22509844.
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Acties
Om de kosten voor het lidmaatschap betaalbaar te houden worden er verschillende acties gehouden
om extra geld in te zamelen.
Ook dit jaar zullen we daarom weer meedoen met de Grote Club Aktie. Onze jeugdleden zal worden
gevraagd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Maar ook vragen we van onze seniorenleden om
twee loten te kopen/verkopen. Informatie over deze actie volgt later.
Hierbij willen we ook het gebruik van Sponsorkliks nog eens onder de aandacht brengen. Via de
banner op onze website kan je bij een groot aantal aangesloten webshops bestellingen plaatsen
(bol.com, Wehkamp, thuisbezorgd, Hema etc.). Je betaalt niets extra’s voor je bestelling maar de
vereniging ontvangt een commissie voor jouw bestelling. Alle kleine beetjes helpen!!

Tot slot
Tot slot wensen wij jullie nog een hele zonnige zomerstop en een fijne vakantie voor degenen die het
nog tegoed hebben. Wij zien elkaar weer in september en dan gaan we er weer een mooi seizoen van
maken.
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