Nieuwsbrief 7 oktober 2019

Jaargang: 9, nummer 2

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,
De kop is eraf, de eerste wedstrijden zijn gespeeld, iedereen is zo langzaam maar zeker gewend aan het trainingsschema en binnen de teams is men elkaar beter gaan leren kennen.
Hierbij nog een aantal belangrijke data:
◦

Start recreantencompetitie: zaterdag 19 oktober

◦

Herfstvakantie (geen training): 21 t/m 27 oktober

◦

Blacklight Toernooi: donderdag 24 oktober

◦

Algemene Ledervergadering maandag 16 december

Vaardigheidstraining voor VerenigingsScheidsrechter VS-2.
7 leden van onze vereniging hebben de opleiding tot VS-2 Scheidsrechter gevolgd en met suk6 afgerond !
van Dames 2 : Ilse Ceelie en Yonne Kuit
van Dames 3 : Marieke de Gijsel, Bodwine van Sluis en Inge Tanja
van Heeren 3 : Mike Sol en Thierry van Trirum

Van harte gefeliciteerd !

Spelregeltoets :
Ook de A- en B-jeugdteams moeten een enkele keer een wedstrijd fluiten.
Iedere A- en B-jeugdcompetitie speler is verplicht de Spelregeltoets te volbrengen.
Dat doe je op "volleybalmasterz.nl" in je eigen tijd !
Met deze licentie ben je ook bevoegd om scheidsrechter te zijn van de wedstrijden die aan jouw team zij toegewezen.
Ik kan jullie helpen met een spelregelcursus. Nodig mij uit en we gaan het doen !
Bijna alle A- en B-jeugdleden moeten de toets nog doen !

Vraag hulp, die is er !

Zaaldienst update
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat er voor de senioren teams dit in de komende maanden getest wordt met een
zaaldienst schema, waarbij de teams verantwoordelijk zijn voor het leveren van scheidsrechters, barvrijwilligers en toezien
dat de zaal netjes achtergelaten wordt. Tot op heden hebben wij vanuit verschillende mensen vragen en terugkoppeling
ontvangen welke wij zo goed mogelijk meenemen naar de toekomst. In de afgelopen weken hebben meerdere scheidsrechters zich gemeld en inmiddels een training gevolgd. Indien er nog andere mensen zijn die de scheidsrechtercursus willen
volgen kan hiervoor contact opgenomen met Hans Vinken. Voor het voldoen aan de vereisten van barvrijwilliger kan contact opgenomen worden met Patrick Heijboer. Over het algeheel is de feedback positief en hebben wij het schema op dit
moment gemaakt tot aan de kerstvakantie.
De volgende zaken over de zaaldienst willen wij jullie meegeven om eventuele onduidelijkheden te voorkomen:
In het schema is aangegeven welk niveau van een scheidsrechter nodig is voor de specifieke wedstrijden;
Enkel op de maandag dient het team dat verantwoordelijk is voor de zaaldienst ook te zorgen dat er één barvrijwilliger
gedurende de wedstrijden achter de bar staat. Na de wedstrijden dienen de andere teamleden de barvrijwilliger te
helpen;
De scheidsrechters van de laatste wedstrijden op een dag, zowel op de maandag als de zaterdag, dienen toe te zien dat
de spelende teams de zaal netjes achterlaten;
Op zaterdag zullen ook jeugdteams aangewezen worden voor het aanleveren van een scheidsrechter van enkele wedstrijden naast de toegewezen senioren (teams);
De verantwoordelijkheid voor het opzetten van de velden ligt bij het team dat op dat veld als eerste speelt en de verantwoordelijkheid voor het opruimen bij het team dat als laatste speelt op dat veld. Ouders, verzorgers, coaches,
trainers, en scheidrechters zijn meer dan welkom om de teams te helpen hierbij maar de verantwoordelijkheid ligt
primair bij de teams;
In het huidige schema staat in de kolom “Zaaldienst” een senioren team vermeld en daarna een / met een getal. Dit
getal is voor ons om bij te houden hoe vaak een team is aangewezen voor de zaaldienst. Dit betekend niet dat er
meerdere teams verantwoordelijk zijn. “HS1 / 3” betekend dus dat HS1 voor de derde keer dit seizoen een zaaldienst verantwoordelijkheid heeft. Dit ten doel om voor een eerlijke verdeling te zorgen op het totaal van het seizoen.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen om de zaaldiensten te verbeteren kan contact opgenomen worden met Hans
Vinken en Rick Ottenhof.
Zie hieronder het schema tot en met de kerstvakantie:

Blacklight Toernooi
Op donderdag 24 oktober organiseren wij voor de tweede keer een Glow in the Dark toernooi. Deze editie is toegankelijk voor
alle leden van de vereniging. Leden zijn ook meer dan welkom om introducees mee te nemen. De speeltijden zijn als volgt:
17:00 – 18:00  Mini’s
18:20 – 19:40  Jeugd
20:00 – 22:00  Senioren en recreanten

Omdat het herfstvakantie is en sommige leden op vakantie zijn zal voor het toernooi van de aanwezige leden gevarieerde
teams gemaakt worden. Zo kunnen ook de leden mee doen van wie teamgenoten op vakantie zijn 

Vanaf 16:00 zal de zaal omgetoverd worden naar een Glow in the Dark volleybal festijn. Wij zoeken nog vrijwilligers die willen
helpen met het opzetten van de velden en/of het begeleiden van het mini en jeugd toernooi. In het bijzonder vragen wij voor
het opzetten en begeleiden van het mini toernooi de hulp van onze jeugdleden in de herfstvakantie. Indien er vragen zijn of
jullie van te voren willen aanmelden om te komen helpen kan dat bij Paul Weijers, Enid van Ommeren of Rick Ottenhof.
Wij hopen jullie allemaal de 24e te zien en denk aan een mooie opvallende outfit.

