NIEUWSFLITS
Op naar 2014!
De laatste wedstrijden van 2013 zijn gespeeld en we kunnen ons gaan voorbereiden op de tweede
helft van het seizoen. Maar eerst lekker genieten van de kerstkransjes, oliebollen en champagne! De
meisjes van dames 3 mogen een extra glaasje champagne want zij zijn winterkampioen!!
In deze laatste nieuwsflits van 2013 lezen jullie de laatste nieuwtjes. Maar ook in 2014 zullen we
regelmatig een nieuwsflits uitbrengen en alle input is welkom. Dus heb je leuke nieuwtjes, wist-u-datjes
of foto’s mail deze dan naar communicatie@dosvolleybal.nl

Oliebollentoernooi
Het jaarlijkse oliebollentoernooi zal a.s. zaterdag, 28 december,
plaatsvinden in de Meent. Alle leden, oud-leden en introducés zijn
welkom. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden. Kom zaterdag
om 19:00 uur naar de Meent om je aan te melden. Iedereen zal dan in
een team worden ingedeeld. Je kan die avond natuurlijk ook gezellig
langs komen voor een drankje aan de bar. We gaan er weer een top
avondje van maken! Kom jij ook?????

Blacklight toernooi
DOS Feestcommissie presents: het jaarlijkse evenement dat zich afspeelt in het donker met als enige
verlichting blacklight!! Het toernooi is al jaren een succes met een grote opkomst, originele outfits en
een super goede sfeer. Het toernooi is voor alle DOS leden vanaf de C-jeugd. Het toernooi zal
gehouden worden op zaterdag 25 januari vanaf 20:00 uur. We spelen 4x4 op kleine veldjes. Stel zelf
je team samen, bedenk een originele naam en “glow in the dark” outfit en
schrijft je voor 4 januari 2014 in. Dit doe je door een e-mail te sturen aan
feestcommissie@dosvolleybal.nl met daarin de teamnaam, naam en e-mail
adres van de team captain en de namen van de team members. De kosten
zijn €2,50 per persoon. (graag op de avond zelf betalen). We hopen weer
op veel aanmeldingen!!
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Sinterklaas
De lieve goede Sint is inmiddels weer terug in Spanje, maar hij is niet vertrokken voordat zijn pieten
een bezoek hebben gebracht aan de training van onze jongste leden. Onze CMV groepen werden
verrast door 5 pieten en een heleboel pepernoten. De pieten zorgden er voor dat de spieren goed los
werden gemaakt met een warming-up dans. Daarna deden de pieten mee met het pietenparcours,
pieten volleybal en vuilniszakkenvolleybal. De training werd afgesloten met patat in de kantine. De
pieten hebben nog Sinterklaaslekkernijen verloot onder de kinderen (aangeboden door
Zonnebrillen.com). Alle foto’s zijn terug te vinden in het fotoalbum op onze website:
www.dosvolleybal.nl

Grote Clubactie
We willen iedereen bedanken die Grote Clubactie loten heeft verkocht of gekocht! Aan alle
seniorenteams is gevraagd om twee loten te kopen. We zijn erg blij dat de meeste leden deze loten
hebben afgenomen. Daarnaast is de CMV jeugd op pad gegaan met de verkoopboekjes. Zij hebben
103 loten weten te verkopen. De drie beste lotenverkopers zijn in het
zonnetje gezet, zij ontvingen een cadeaubon. De beste lotenverkoper
was Pepijn van Poppel, tweede was Nerena van Vliet en derde Kevin
Zwanenburg. Heel erg goed gedaan!! We hadden ook gerekend op
onze meisjesteams, maar zij hebben het helaas af laten weten. Deze
actie heef de vereniging een bedrag van € 610,00 opgeleverd! Alle
beetjes helpen dus we zijn erg blij met dit resultaat, maar het is wel € 300,00 minder dan de vorige
jaren. Waarschijnlijk gaan we in 2014 nog een actie houden om het verschil in opbrengst aan te vullen.
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Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 15 oktober 2013 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het was
een bijzondere ledenvergadering omdat er afscheid werd genomen van maar liefst 5 bestuursleden.
Tjeerd, Bernard, Henk, Mariëtte en Martijn werden bedankt voor hun jarenlange inzet als bestuurslid.
We hopen dat ze nog lang als (kader) lid van de vereniging actief blijven.

Gelukkig konden er gelijk nieuwe bestuurleden en een nieuwe bestuurstructuur voorgesteld worden.
De aanwezige leden hebben ingestemd met dit voorstel. Hiermee bestaat het bestuur nu uit Jesper
Houweling (penningmeester), Joyce Ceelen (Hoofd wedstrijdzaken), Richard Peltenburg (Hoofd
sponsorzaken), Tessa de Gruijter (Hoofd Technische zaken) en Marco Heijneman (Hoofd algemene
zaken / PR). Er zijn nog vacatures voor de functie van voorzitter en secretaris. Er lopen gesprekken
met een potentiële secretaris waardoor we goede hoop hebben dat deze functie op korte termijn zal
worden ingevuld. Helaas is er nog geen zicht op een nieuwe voorzitter, dus alle tips voor een potentiële
voorzitter zijn welkom!!

Besturen met een visie!
Het nieuwe bestuur krijgt te maken met een aantal uitdagingen. Om deze uitdagingen structureel aan
te pakken gaat het bestuur aan de slag met het opstellen van een beleid/visie voor de vereniging. De
vereniging zijn we met z’n allen en daarom is het belangrijk dat er een beleidstuk komt dat door de
leden wordt gedragen. Tijdens de Algemene ledenvergadering zijn deze uitdagingen daarom ook
middels een interactieve sessie met de aanwezige leden besproken. Aansluitend hierop kwam de
uitnodiging van de Nevobo om deel te nemen aan de workshop “besturen met een visie” als geroepen.
Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij wij tips hebben gekregen om
concreet aan de slag te gaan met het uitwerken van de visie. Zodra de eerste opzet af is zal deze
rondgestuurd worden en ontvangen wij graag feedback van onze leden.
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Gouden speld!
Wat een bijzondere prestatie! Henk de Leeuw den Bouter is al 50 jaar actief als scheidsrechter!!! Op
het jubileumfeest heeft hij daarom de symbolische Gouden speld van ons gehad. En gelukkig was de
Nevobo het met ons eens dat Henk deze
Gouden speld heeft verdiend. Tijdens de
ALV werd de officiële Gouden speld bij
Henk opgespeld. Henk is met zijn 70 jaar
ons oudste lid en nog steeds actief als
speler, trainer en scheidsrechter. Henk is
echt goud waard!!

Geboortenieuws
Er is weer een echte DOS baby geboren! Op zaterdag 19 oktober hebben
Tessa de Gruijter (D1) en Richard Peltenburg (H2) hun zoontje Hidde
gekregen. En Stan is trotse grote broer geworden.
In 2014 worden er nog twee baby’s verwacht. Ellen (D1) en Jaap-Jan
Leeuwenburgh verwachten in januari hun kindje en Judy en Martijn (H1)
Rijneveld hebben net een mooie 20 weken echo gehad.

Jongens trainer gezocht!
Helaas zien we het aantal jongens en herenteams hard teruglopen. De Nevobo doet er van alles aan
om het volleybal voor jongens aantrekkelijker te maken door o.a. Cool Moves Volley en Smash
volleybal. We zijn erg blij dat we momenteel weer twee CMV jongensteams hebben. Maar om deze
jongens allemaal te behouden om uiteindelijk weer een jeugd team te kunnen vormen is het belangrijk
dat er ook een jongen/man voor de groep staat. Daarom zijn wij op zoek naar een mannelijke trainer
voor deze enthousiaste jongens. Ze trainen op maandag van 16:30 uur tot 17:30 uur. Wil jij ons helpen
met het trainen van deze jongens? Stuur dan een e-mail naar tc@dosvolleybal.nl
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Sponsoren
Wij bedanken de onderstaande nieuwsflits sponsoren voor de steun aan de vereniging. Voor € 60,00
per seizoen kunnen bedrijven de vereniging steunen. De naam van de sponsor wordt genoemd in de
nieuwsflits, het wedstrijdbulletin en op onze website. Bedrijven die ons willen sponsoren kunnen
contact opnemen met sponsoring@dosvolleybal.nl.

FGB Facility
Management
Belvedere
BBQ Specialist - Lokkia
Huub Oostendorp
Intersport Viergever
Jan koudstaal
Looman Keurslager
Nipak
Notaris Vonk

Schakel
Automobielbedrijf
Peet Borst
Rikkoert
Kommer
Shop 13
Telecombinatie
Van Schaik Marine
Keukencentrum
John Kooij

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

Gelukkig nieuw jaar!!
Namens het bestuur wensen wij alle leden een gezond, gelukkig en sportief 2014!! We bedanken alle
vrijwilligers voor hun inzet en hopen ook in het nieuwe jaar weer te kunnen rekenen op de inzet van de
vele vrijwilligers die onze verenigingen draaiende houden. Verder wensen wij alle teams veel succes in
de tweede helft van de competitie. Meisjes B zal het nieuwe jaar op 4 januari beginnen met de Open
Club Kampioenschappen. Heel veel succes!
Fijne feestdagen en tot volgend jaar!!!!
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