
 
 

 

Onze vereniging is een gezellige 
vereniging waar haar leden zich thuis 
mogen voelen. Wij bieden aantrekkelijk 
volleybal door te investeren in goede 
opleiding voor alle leden.  

De jeugd en senioren spelen op 
verschillende niveaus in competitievorm. 
Wij willen met behoud van plezier op zo 
hoog mogelijk niveau volleyballen.  

De focus ligt op talentontwikkeling van 
jong en oud door het bieden van de 
juiste randvoorwaarden aan de leden en 
trainers/begeleiders. 

Opbrengst voordeelboekje 

De opbrengst van de actie van het voordeelboekje is 4.150 euro. Een enorm succes. Samen 
met de andere deelnemende verenigingen is in totaal 11.000 euro opgehaald. 

2 spelers van CMV-ers hebben van dames 1 en heren 1 een gesigneerde volleybal 
gekregen. Wij zullen deze actie voor het seizoen 2017/2018 zeker gaan herhalen. Alle leden 
die boekjes hebben verkocht willen wij enorm bedanken voor de inzet. 

Scheidsrechter VS 2 

Günther de Vries heeft zijn scheidsrechterdiploma gehaald voor niveau VS 2. Hij mag nu 
wedstrijden fluiten tot en met de eerste klasse. Van harte gefeliciteerd en succes met het 
fluiten. 

Nieuwe scheidsrechters voor verschillende niveau’s zijn nog steeds nodig. Enkele ouders 
van de jeugd hebben zich aangemeld om ook de online scheidsrechter cursus van de 
Nevobo te doen. Iedereen wordt hier van harte voor uitgenodigd. Het is erg leuk om een 
wedstrijd te fluiten en je helpt de vereniging enorm. Zie www.volleybalmasterz.nl. Wil je de 
toets doen, neem dan contact op met Jurgen van  der Lelie. 
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Hoofdsponsor Abiant  

Uitzendbureau Abiant is ook onze hoofdsponsor voor het seizoen 2017-2018. Deze trouwe 
sponsor is dan in totaal 4 jaar de hoofdsponsor van onze volleybal vereniging. 

Thuiswedstrijden 

Het bestuur heeft op basis van de signalen binnen de vereniging besloten om de 
thuiswedstrijden zoveel mogelijk samen te voegen op de zaterdag. Het verenigingsgevoel zal 
hierdoor verstrekt worden. De spelers kunnen dan ook kijken bij andere teams en dat 
bevordert het verenigingsleven. De belangrijke analyses van de wedstrijden aan de bar zal 
het niveau van alle spelers ten goede komen :) De teams zijn/worden hierover geïnformeerd. 

Jeugdkamp 

Het is lang geleden dat onze vereniging een jeugdkamp heeft georganiseerd. Wij zijn dan 
ook super blij dat de activiteiten commissie het jeugdkamp opnieuw organiseert. Direct in het 
eerste jaar 52 kinderen! 8 trainers/coaches gaan mee als leiding. Allemaal bekende 
gezichten voor de kinderen. Het gaat een geweldig weekend worden op 30 juni, 1 en 2 juli. 
Het jeugdkamp wordt gehouden in Drenthe. De deelnemers krijgen nog gedetailleerde 
informatie. 

Bedrijven volleybal toernooi 

Op 13 mei organiseert de activiteiten commissie een bedrijven volleybal toernooi in de 
Sporthal van Winschoten. Probeer zoveel mogelijk dit toernooi bekend te maken. Maak een 
team met je afdeling. Stimuleer je werkgever om een team te vormen. Samen sporten met 
collega’s versterkt de band. Geef je op! 

Tellertafel 

Het bestuur heeft besloten om bij de thuiswedstrijden per veld een tafel te plaatsen met 
daarom het telbord. Hierdoor is de stand voor zowel de spelers en toeschouwers goed te 
zien. Dit wordt niet consequent uitgevoerd. Willen de teams dit oppakken. 

Afsluiten seizoen met BBQ 

Net als vorig jaar sluiten wij het seizoen af met een barbecue voor de ABC jeugd, senioren, 
sponsoren en ouders. Altijd gezellig en zeker niet te missen. 

22 april laatste uitwedstrijd in Assen! Met kampioenskansen!  

Busvervoer proberen wij te regelen!


