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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.

Algemene ledenvergadering
Dinsdag 19 december zijn alle leden van harte uitgenodigd om de algemene
ledenvergadering bij te wonen. Een belangrijk moment voor een vereniging. De leden
hebben dan inspraak op verschillende onderwerpen. Het bestuur beseft zich dat
volleyballen leuker is dan vergaderen, dus we houden het kort en gaan daarna nog trainen.
Deze avond wordt er ook een mixtoernooi georganiseerd. Aanvang vergadering 19:00 uur
en uiteraard in de Eextahal.
Jaaroverzicht
Wil je weten welke activiteiten er binnen de vereniging staan gepland dan is het nu
mogelijk om de jaarplanning te raadplegen. In dit overzicht zijn alle geplande activiteiten
opgenomen en zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Vrijwilligersavond
Om de grote waardering voor onze vrijwilligers te laten blijken is er een vrijwilligersavond
georganiseerd. Deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden, alle aanwezige vrijwilligers
konden zich tegoed doen aan heerlijke soepen, stampotten en natuurlijk een toetje. Het
was een gezellige en geslaagde avond waar ook weer veel nieuwe ideeën werden
opgedaan. Bedankt voor de grote opkomst en de complimenten!

EHBO
Gelukkig komt het vaak voor dat er ernstige blessures zich voordoen bij onze trainingen.
Om beter instaat te zijn hierbij de eerste hulp te verlenen word ter begin januari voor
jeugdtrainers een workshop EHBO georganiseerd. Alle betrokken jeugdtrainers zullen
hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Voordeelboekje Oldambt 2018
Wij zijn bijna klaar met de voorbereiding van het voordeelboekje. Dit jaar zijn Tjade
Timmer en Lars Kiewiet druk bezig geweest om de ondernemers te interesseren. Resultaat:
nu nog meer aanbiedingen, dus het wordt nog leuker om de boekjes te verkopen.
Op dit moment zijn er ruim 70 ondernemers die interessante aanbiedingen gaan maken.
Het boekje wordt in december gedrukt. Vanaf januari gaan wij de boekjes verkopen. Wij
verwachten dat elk volwassen lid van onze vereniging minimaal 3 boekjes verkoopt. Voor
de jeugd zijn er weer leuke prijsjes te winnen. Laten wij er samen weer een succes van
maken. Informatie over de verkoopactie ontvangen de leden tijdens de komende
trainingen. Looptijd van het boekje is verlengd van januari tot en met eind maart 2018.

Scheidsrechters 2.0
Daar kan je als vereniging nooit genoeg van hebben In het jaar 2018 mogen er geen
scheidsrechters meer fluiten die de spelregeltoets niet hebben gehaald.
De Nevobo heeft hier een leuke winactie van gemaakt. Heb jij de spelregeltoets nog niet
gedaan. Doe het dan voor 17 december. Onze vereniging kan een gave prijs winnen voor de
hele clubjeugd. Als bestuur willen wij graag dat iedereen (spelers en coaches) de toets
haalt en het certificaat V6 heeft.
Oefen maar eens op www.volleybalmasterz.nl. Wil jij ook de toets doen? Je logt in met je
Nevobonummer. Heb je deze niet. Vraag ernaar bij je aanvoerder of trainer.

Een speciale oproep aan de ouders en verzorgers van onze jeugd. Het is hartstikke leuk om
een wedstrijd te fluiten. Je leert direct de spelregels van volleybal en krijgt inzicht in en
begrip voor beslissingen die scheidsrechters soms nemen.

Taken bestuur
Op de website van de vereniging zal een overzicht worden geplaatst van de taken van het
bestuur. Als er vragen zijn over wie doet wat, kan daar ook informatie gevonden worden.

