- Nieuwsflits De opstart van het nieuwe seizoen is weer achter de rug en alles draait weer op volle toeren! Door
middel van deze nieuwsflits willen we jullie weer op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes.

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 15 oktober 2013 om 20:00 uur in Sporthal de Meent zal de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaatsvinden. De informatie hierover hebben jullie in een eerdere mail ontvangen.
Hierin hebben jullie kunnen lezen dat er verschillende bestuursleden zullen aftreden en er nieuwe
bestuursleden aangesteld moeten worden. Daarnaast is er een interactieve sessie opgenomen waarin
we leden vragen mee te denken over de toekomst van de vereniging. Alle leden zijn welkom en we
hopen op een grote opkomst!!!

Contributie
De contributie voor de eerste helft van het seizoen zou in september afgeschreven worden. Door
problemen met het betalingssysteem was het echter alleen mogelijk om de contributie van de mini’s,
jeugdleden en recreanten tijdig te innen. De contributie van de senioren is inmiddels ook afgeschreven
alleen was het niet mogelijk het bedrag aan te passen met de contributieverhoging. Er wordt gewerkt
aan een oplossing voor dit probleem zodat bij de volgende betaling de geindexeeerde contributie van
de senioren geïnd kan worden. Onze excuses voor deze late incassering. Voor vragen over de
betaling kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@dosvolleybal.nl

Team- en zaalindeling
De definitieve team- en zaalindeling is vastgesteld en opgenomen op onze website
www.dosvolleybal.nl. Onder het kopje teams is terug te vinden welke leden er in welk team zitten en
op welke dagen en tijden de betreffende teams trainen en spelen. Voor vragen over de teamindeling
of de zaalindeling kan contact worden opgenomen met tc@dosvolleybal.nl

Sporthal de Meent
Zoals jullie hebben kunnen zien heeft de sporthal in de zomervakantie een hele metamorfose gehad.
De wanden zijn opgeknapt en met de sportposters aan de muur ziet het er helemaal hip uit. Ook de
kantine is aangepakt door de nieuwe beheerders.
Huub van der Heijden en zijn vriendin Karin Frèrejean zijn de nieuwe gezichten van ons geliefde
sportcafé. Vanuit Nieuw Lekkerland brengen Huub en Karin een ruime horeca ervaring mee naar
Schoonhoven. Als er verenigingen zijn om te sporten dan zorgen Huub en Karin ervoor dat de deuren
geopend zijn. Naast de gebruikelijke sportdrank en tosti’s bieden zij ons een ruim assortiment aan
gezonde of lekker snacks. Huub en Karin staan open voor de wensen van de klanten en horen het
graag als wij wat anders zouden willen. In overleg is er ook komend seizoen ruimte voor de
gebruikelijke feestjes en activiteiten en bijvoorbeeld behoren ook een BBQ of een kinderdisco tot de
mogelijkheden. Op de eerste competitiedag is er voor de thuisspelende teams een openingsbuffet
gemaakt. Ben je in ons sportcafé, maak dan ook kennis met Huub en Karin!!!
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Vrijwilligersavond
De vereniging draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van de inzet van de vrijwilligers. Daarom
zijn we blij met de vele leden die zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging. Om de vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet wordt er jaarlijks een vrijwilligersavond georganiseerd. Dit jaar was de datum
geprikt op vrijdag 13 september, een gewaagde keuze! We waren te gast bij Tennisvereniging ’t
Hofland. Het terras en een aantal banen op het geheel vernieuwde tennispark waren aan ons
beschikbaar gesteld. Er werden fanatieke potjes tennis gespeeld en onder de terrasverwarming werd
er gezellig bijgeklets. Ondanks het wat sombere weer was het een geslaagde avond!!

Sportgala
Het Schoonhovens Sportgala was voor DOS Volleybal een groot succes!! Tijdens het jaarlijkse
sportgala worden de kampioenen van alle sportverenigingen in Schoonhoven gehuldigd en worden er
verkiezingen gehouden voor de sportploeg, sporttalent, sportman, sportvrouw, sportvrijwilliger en
sportsenior van het jaar.
Onze kampioenen Meisjes C (huidig meisjes B) en de damesrecreanten hebben een medaille gehad.
En daarnaast zijn de talentjes van meisjes C uitgeroepen tot sportploeg van het jaar!! Een titel om
trots op te zijn. Ook hebben wij een sportvrijwilliger laten nomineren. Het is lastig om iemand uit te
kiezen omdat er gelukkig veel leden zijn die zich vrijwillig inzetten voor onze club. Daarom is er dit
keer de Familie de Gruijter genomineerd. Afgelopen seizoen leverden zij met elkaar maar liefst 5
trainers, scheidsrechters, bestuursleden, commissieleden, coördinator recreanten en heel wat trouwe
spelers (waaronder het oudste dames lid ooit! Deze DOS familie heeft de prijs voor sportvrijwilliger
van het jaar in ontvangst genomen (net als de twee andere genomineerde sportvrijwilligers).
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City Beach Schoonhoven

De zomerstop is ook dit jaar weer afgesloten met de City
Beach Tour in Schoonhoven. De beachvolleybalvelden en
de feesttent waren weer opgebouwd op de toplocatie bij
de Lek. Vanuit DOS deden er 5 teams mee aan dit
toernooi en er waren nog heel wat dossers rondom de
velden te vinden die voor de support en het feest
kwamen. Gezien het succes van de vorige jaren waren de
verwachtingen hoog en de avond voldeed weer aan alle
verwachtingen! Het evenement en het feestje aan de lek
was weer helemaal te gek! Beach volleybal, bier/wijn.
goede band/DJ, dansende mensen massa, mooie locatie, super sfeertje!! DOS ging weer helemaal los
op het feestje van Silver City Events en City Beach Tour.

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd

Tijdens de jubileumdag hebben de deelnemers aan De Ochtend Spelen meegedaan aan de
ballonnenwedstrijd. Van alle ballonnen die de lucht in zijn gegaan zijn er drie kaartjes terug gestuurd.
De winnaars van de ballonnenwedstrijd hebben hun prijs in ontvangst genomen. Het kaartje dat uit
Lepelstraat terug is gekomen (dat is echt een plaatsnaam!) was van Kris, die daarmee de 3e prijs heft
gewonnen. De ballon van Britt is 62 km hier vandaan in Halsteren terecht gekomen en heeft daarmee
de 2e prijs gewonnen. De ballon van Marit heeft wel een hele lange reis gemaakt! De ballon heeft 231
km afgelegd en is in Belgie terug gevonden. Gefeliciteerd met jullie prijs!!

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij als vereniging weer mee met de Grote Clubactie!! Dit is een mooie actie om extra
geld in te zamelen voor het organiseren van jeugdactiviteiten (zoals het Sinterklaasfeest), het
aanschaffen van nieuwe materialen en het aantrekken/opleiden van trainers. En de (ver)kopers van
loten maken weer kans op mooie prijzen.
De mini's, meisjes C en meisjes B gaan met de loten langs de deuren. Meisjes A probeert zoveel
mogelijk loten online te verkopen. En alle senioren vragen we om 2 loten per lid af te nemen. De loten
kosten 3 euro per stuk waarvan € 2,40 naar de vereniging gaat. In totaal hopen we een bedrag van
rond de € 1.000,00 op te halen met deze actie!!
Er zal door de vereniging een prijs uitgereikt worden aan het mini- of jeugdlid dat de meeste loten voor
onze vereniging verkoopt. Ook wordt er een prijzenpakket beschikbaar gesteld door zonnebrillen.com.
Dus doe je best en verkoop die loten!!!
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Nieuwe ballen!
De kasten en de ballentassen van een aantal teams zijn weer voorzien van nieuwe ballen! Als het
goed is zijn er voor iedereen weer genoeg goede ballen beschikbaar om mee te trainen. Alle ballen
worden genummerd en geregistreerd. Helaas verdwijnen er elk jaar weer ballen. Door het registreren
van alle ballen weten we welke ballen waar horen te liggen en wanneer ballen vervangen moeten
worden. De teams met een eigen ballentas zijn zelf verantwoordelijk voor de ballen. De ballen die nu
in de tassen zitten moeten er aan het eind van het seizoen ook in zitten. Het is niet de bedoeling dat
ballen uit de kast worden meegenomen als een eigen bal kwijt is. Mocht er onverhoopt toch een bal
kwijt raken meldt dit dan bij onze materiaalbeheerder Wees zuinig op de ballen en laat de ballen
liggen waar ze horen te liggen!!
Voor vragen of opmerkingen over de ballen, andere materialen of wedstrijdshirts kan contact op
worden genomen met onze nieuwe materiaalbeheerder Bart van Vliet (materiaal@dosvolleybal.nl)

Digitaal wedstrijdformulier

De Nevobo heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het ontwikkelen en het testen van het
Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Het digitale formulier zal het oude vertrouwde wedstrijdformulier
op termijn (waarschijnlijk vanaf volgend seizoen) gaan vervangen. Er zijn al verenigingen die gebruik
maken van het DWF. Meer informatie is te lezen op de website van de Nevobo:

www.volleybal.nl/DWF
Een gevolg hiervan is dat we als vereniging voor het spelen van onze wedstrijden 3 laptops nodig
hebben. Wij horen het daarom graag als iemand een oude laptop heeft die niet meer wordt gebruikt
en deze aan de vereniging beschikbaar wilt stellen. Ook tips hoe we voordelig aan laptops kunnen
komen zijn welkom. Of wellicht werk je bij een bedrijf dat de laptops zou willen sponsoren. Neem dan
contact op met ons wedstrijdsecretariaat (wedstrijd@dosvolleybal.nl)

Boetes Nevobo
De vereniging heeft dit seizoen alweer een aantal boetes ontvangen vanuit de Nevobo in verband met
gegevens die niet kloppen op het wedstrijdformulier. Het zijn vaak kleine bedragen maar het is wel
zonde van het geld. Let daarom bij het invullen van het wedstrijdformulier goed op!
Gediplomeerde scheidsrechters kunnen niet ruilen met niet gediplomeerde scheidsrechters. De
wedstrijden van H1, D2 en MA moeten gefloten worden door gediplomeerde scheidsrechters. Ben je
voor een van deze wedstrijden ingedeeld maar je zoekt een vervanger, zorg er dan voor dat de
vervanger ook gediplomeerd is!!
Scheidsrechters en coaches moeten ook geregistreerd zijn bij de Nevobo om te mogen fluiten of
coachen. Het komt voor dat een oud-lid wordt gevraagd een wedstrijd te fluiten of te coachen maar
officieel mag dit niet. Als de naam van een niet geregistreerd Nevobo lid op het wedstrijdformulier
staat dan zal er een boete volgen! Er zal nog uitgezocht worden wat de regels ten aanzien van de
boetes precies zijn. Aangezien er vaak ouders bij jeugdwedstrijden coachen en wij hier nog nooit
boetes voor ontvangen hebben verwachten wij dat dit wel mag maar het kan ook zijn dat de namen
van de ouders niet op het wedstrijdformulier worden ingevuld.
Bij twijfel of vragen kan er contact opgenomen worden met het wedstrijdsecretariaat
(wedstrijd@dosvolleybal.nl)
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Geboortenieuws
En ook de ooievaar is weer langs gevlogen!! Terry Anders (H2) en Liesbeth de Jong (D4) zijn de trotse
ouders geworden van Quenten. Het kleine broertje van Isabel is geboren op 21 juli 2013.
Anne de Bloois (dames 2) en haar man Robert hebben op 12 juni 2013 een prachtig broertje voor
Sem gekregen en zijn naam is Stijn.

Binnenkort wordt er nog een DOS baby verwacht van Tessa de Gruijter (D1) en Richard Peltenburg
(H2) en ook Ellen Leeuwenburgh (dames 1) is in blijde verwachting.

Sponsorkliks!

De winter en de feestmaanden komen er weer aan, dus dat betekend shoppen voor een winterjas,
sinterklaascadeaus, kerstinkopen, nieuwe feestoutfit etc. etc. Als je online gaat shoppen vergeet dan
niet eerst naar de DOS website te gaan en de SPONSORKLIKS banner aan te klikken. Kijk voordat je
gaat bestellen of de webshop waar je de bestelling wilt
plaatsen is aangesloten bij Sponsorkliks. Als je via de
banner op de DOS website naar de betreffende webshop
gaat dan ontvangt de vereniging een commissie over de
geplaatste bestelling. Het kost de besteller niets extra’s en
voor de vereniging kan dit bedrag snel oplopen.

Sponsoren
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe lay-out voor de nieuwsflits, dus de volgende nieuwsflits
zal er nog flitsender uitzien!! De logo’s van de sponsoren zullen hierin worden opgenomen. Voor
€ 60,00 per seizoen worden de bedrijfslogo’s in de nieuwflits en op de website opgenomen en de
bedrijfsnaam wordt tevens opgenomen in het wedstrijdbulliten dat bij de thuiswedstrijden in de kanine
ligt. We zijn nog op zoek naar extra nieuwsflits sponsoren! Alle beetjes helpen dus neem contact op
met onze sponsorcommissie als je een tip hebt voor een nieuwe sponsor!!!
(sponsoring@dosvolleybal.nl) Wij bedanken onze sponsoren:
BBQ Specialist - Lokkia
Belvedere
FGB Facility Management
Huub Oostendorp
Intersport Viergever
Jan koudstaal
Looman Keurslager
Nipak
Notaris Vonk
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Kommer
Peet Borst
Rikkoert
Schakel Automobielbedrijf
Shop 13
Telecombinatie
Van Schaik Marine
Wilco
Keukencentrum

Peltenburg Makelaardij & Taxaties
Voorhaven 7
Autobedrijf van Schaik
Cees van Dam
Chinees restaurant Peking
De Gruyter
De Smidse
Dolce Vita
John Kooij
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