NIEUWSBRIEF
VOLLEYBALVERENIGING DALEN
OP NAAR EEN
FANTASTISCHE 2E
SEIZOENSHELFT IN 2020!

BELANGRIJKE DATA
17 – 18 januari: Teamfoto’s
21 maart: Minitoernooi in Dalen
4 april: Eindfeest volleybalseizoen
21 april: Stroopwafelactie

Algemene informatie
Het seizoen is alweer halverwege. Tot op heden
een succesvol seizoen voor de meeste teams!
Daarnaast ook een geslaagde Algemene Leden
Vergadering bij Restaurant de Baander en
daaropvolgende bijeenkomst gehad in de
kantine van Sportpark ’t Grootveld op verzoek
van het huidige bestuur. Samen moeten we het
doen! Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid.
Buitenschoolse sportclinics
Ook dit schooljaar worden er sportclinics
georganiseerd in en rondom Sportpart
’t Grootveld met als doel beweging onder de
jeugd te stimuleren. Namens Volleybalvereniging
Dalen is Marlous Duursma de kartrekker. Tijdens
deze sportclinics kunnen kinderen tussen 6 en 12
jaar op een laagdrempelige manier kennismaken
met verschillende sporten.
En zo hopen wij ook deze doelgroep te
enthousiasmeren over onze volleybalsport op
donderdag 9, 16 en 23 april van 15.00 – 16.30 uur.
We zoeken nog trainers en assistenten die bereid
zijn om te helpen. Lijkt dit je iets?  Of wil je meer
informatie? Benader Marlous Duursma!
Kampioenschap MA 2
Volleybalvereniging Dalen is trots op de
prestaties van alle teams binnen de vereniging.
Toch feliciteren wij MA 2 graag nogmaals in het
bijzonder met het kampioenschap!

9, 16 & 23 april:
Buitenschoolse sportclinics
15 mei: Dorpsvolleybaltoernooi

Scheidsrechterbeleid
Scheidsrechters zijn onmisbaar
voor een leuk potje volleybal, op
alle niveaus. Het lukt ons tot nu
toe altijd om dit met elkaar te
regelen. Om dit in stand te
houden op langere termijn, is het
belangrijk dat jij in ieder geval een
spelregelbewijs hebt.
Heb jij deze nog niet? Neem dan
snel een kijkje op deze website:
www.volleybalmasterz.nl
In het kort: eerst maak je 5 korte
toetsen en vervolgens de
eindtoets. Om deze te maken
heb je je relatiecode nodig,
deze staat op je spelerspas.
Wij vragen álle senioren om deze
toets te halen, voor je team &
eigen kennis van het spel!
Succes!
Bij vragen kun je terecht bij Henk
Mepschen of Lonneke Maatkamp.

NIEUWSBRIEF
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Terugblik en opbrengst (ingelaste) ALV

Oliebollentoernooi

Na een vruchtbare ingelaste ALV zijn bijna alle
commissies goed bemand. De CFU bestaande
uit: Ellen Snippe, Rosa Dorenbos, Ilse en Lisa
Ruinemans gaat zich bezighouden met de
sponsoring & wedstrijdkleding. De Technische
Commissie wordt versterkt met Sanne Adolfs. De
vereniging heeft daarnaast sinds kort een
communicatie commissie die o.a. de website
beheert, sociale media kanalen en de
traditionele media inzet om te vereniging meer
op de kaart te zetten. Bart Brummelman, Yvonne
Meppelink, Maaike Mepschen, Nicole Renkema
& Vera Adolfs pakken dit op.

Allereerst, (alsnog) de allerbeste
wensen voor jullie allemaal!

Desondanks, is de organisatie van het
Dorpsvolleybaltoernooi op zoek naar versterking.
Wie wil samen met 3 anderen zorgen dat dit
jaarlijkse event succesvol blijft? Meld je dan bij
Lonneke Maatkamp!
Allen, bedankt voor jullie huidige inzet!
Samen moeten we het doen. 
Het bestuur vergadert maandelijks. Wil je iets
laten bespreken in de bestuursvergadering,
mail naar secretariaat@volleybaldalen.nl
& we zetten het op de agenda!

Vrijdag 3 januari stond in het
teken van het jaarlijkse
oliebollentoernooi.
Het familietoernooi & 4x4 toernooi
waren een groot succes, toch
hopen we volgend jaar meer
leden/publiek te zien om het nóg
gezelliger te maken 

Nieuwtjes
Vanuit de vereniging worden er
regelmatig nieuwtjes gedeeld
via de sociale kanalen. Heb jij,
of heeft jouw team, iets leuks om
te delen? Denk aan een kort
wedstrijdverslag, teamuitje,
kampioenschap, of ander
interessant item?
Laat het ons weten!

Teamfoto’s
Wij danken Frits Mölder voor
het maken van de teamfoto’s
& alle teams voor de
effectieve medewerking en
het benaderen van de
sponsoren! Binnenkort zijn de
teamfoto’s te vinden op de
website & de sociale kanalen.
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Het Nederlandse
damesteam aanmoedigen
in Apeldoorn!

Onze mini’s met
fanatieke vaders en
moeders tijdens het
familietoernooi!

De meiden van
A2 vieren het
welverdiende
kampioenschap!

