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‘Wij worden financieel ondersteund door Rabobank Vaart en Vechtstreek’ 
 
Algemeen bestuur                 
  Voorzitter       Wouter Hofsink    06 13457487 wouter@deschutters.nl 
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      Heline Kompagnie      helinekompagnie@live.nl
   Margreet Dubbink    0523 232585 harro-margreet@home.nl
                 
Minicoördinator  Nicolien de Lange    0523 857442 nicolien.hofsink@gmail.com

Scheidsrechterzaken Marjolein Hofsink    0523 231266 marjoleinhofsink@hotmail.com
 
Wedstrijdsecretariaat Harro Dubbink    0654300675      leemhuisrick@hotmail.com

Materiaalbeheer  Harro Dubbink     0523 232585 harro-margreet@home.nl

Sponsoring  Bart Hofsink        info@sologic.nl
   Nienke Nieuwenhuis

PR                   
  Algemeen  Nicolien de Lange    0523 857442 pr@deschutters.nl
  
  
Website   Bart Hofsink    06 15944962 info@sologic.nl
  www.deschutters.nl 
   
Activiteitencommissie Johan de Lange                  g_j_delange@hotmail.com
    Wouter Hofsink                              wouter_hofsink@hotmail.com
   Heleen Sandink               heleensandink@hotmail.com
   Nicolien de Lange               nicolien.hofsink@gmail.com  
   Rianne van Faassen  riannevanfaassen@hotmail.com
   Christine ten Brinke   chrissietb@hotmail.com

Ledenadministratie Annelies a/h Rot    0523 232767  annelies@aanhetrot.nl
       
Sporthal Beheerder  Thijs Tromp    0523-232808/06-50444826

Alle trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal Möllincksslag,  
Kanaalweg-west 29g. Het telefoonnummer is 0523-232808. www.sporthalbergentheim.nl 
NB. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen bij ledenadministratie (A. aan het Rot)

Volleybalvereniging de Schutters



  

Van de voorzitter

Hallo Schutters, 

Allereerst wil ik jullie een goed, gezond en sportief 2014 wensen. 
Inmiddels zit de eerste seizoenshelft er al weer op en kan de balans 
worden opgemaakt. 
Nadat onze Heren 1 vorig seizoen kampioen is geworden in de 3e  
klasse komt het dit seizoen uit in de 2e klasse. De resultaten zijn wisse-
lend, zo werd er in een prima wedstrijd gewonnen van de (toenmalige) 
koploper maar worden er daarnaast veel punten verloren tegen teams in 
de onderste regionen. 
Daarintegen staat onze Dames 1 boven aan, ook in de 2e klasse. Onder 
leiding van de nieuwe trainer/coach Bert Schutte speelt het team goed 
en verzorgd volleybal en zijn er tot aan de winterstop maar zes sets 
verloren gegaan.  

Het bestuur zit ook niet stil. Er staat veel op de agenda. Zo zijn we druk 
bezig met het zoeken van trainers voor (gemengd) Heren 2 en de recre-
anten. Het is erg lastig om geschikte personen te vinden die ook nog 
eens gemotiveerd zijn. 

Lijkt het jou wat om training te geven aan één van bovenstaande 
teams?! Laat het weten aan de TC.

De groep mensen die zich inzet voor de Schutters wordt steeds kleiner. 
Sowieso wordt het enthousiasme voor volleybal in het algemeen steeds 
minder. Landelijk is er een grote terugloop wat betreft (jeugd) leden. 
Dit merken wij ook wanneer wij een toernooi organiseren of als we iets 
anders van leden vragen dan is er over het algemeen maar weinig animo 
om aanwezig te zijn of om te helpen. 

Voor ons is dit elke keer weer een terugkerend onderwerp tijdens de 
bestuursvergadering. Wij vinden het lastig en komen er niet uit. We 
blijven ons best doen om het voor iedereen leuk te houden om bij de 
Schutters te blijven volleyballen. Heb jij hier bepaalde ideeën over? 
Laat het ons weten.



Van de voorzitter (vervolg)
Als laatste deel ik jullie mee dat Alberto Harsevoort is gestopt met de 
sponsorzaken. 
Gelukkig hebben we voor deze functie twee nieuwe, erg gemotiveerde, 
personen kunnen vinden namelijk; Nienke Nieuwenhuis en Bart Hof-
sink. Er is bewust gekozen om twee personen op deze taak te zetten 
omdat dit een niet te onderschatten belangrijke commissie is waar bij de 
Schutters nog veel werk te verrichten valt. Langs deze weg bedanken 
we Alberto hartelijk voor zijn inzet en wensen we Bart en Nienke heel  
veel succes met deze taak. 

Onlangs is er een brief naar alle leden mee gegeven over ‘steunende 
leden’. 
Hier heb ik meerdere reacties over gehoord en wil ik graag nog iets over 
verduidelijken. 

Voor een vereniging als de Schutters is elke euro welkom. Het is abso-
luut geen veredelde contributie verhoging o.i.d. Het gaat om mensen 
zoals ouders, buren, familie of andere mensen die de Schutters een 
warm hart toedragen en de vereniging met een kleine financiële bijdrage 
willen ondersteunen. Verderop in deze Time Out vind je hier meer infor-
matie over. 
Als bestuur streven we ernaar dat elk lid van de Schutters een steunend 
lid aandraagt, zodat we als vereniging er financieel wat beter voor ko-
men te staan.

Namens het bestuur wens ik jullie 
allemaal een goede en sportieve 
tweede seizoenshelft toe.

Wouter Hofsink.



Meisjes A2

Hallo allemaal, 

Wij zijn; Karen, Emmelie, Kim, Kristel, Dian Arieke en Alisha.
Wij zijn de meisjes A2. We hebben een gezellig en leuk team en hebben 
veel plezier samen.
Ook worden we steeds beter samen!
We hebben een aantal wedstrijden gehad, deze gingen best goed. 
Zijn jullie nieuwsgierig naar hoe wij spelen? Kom dan een keer bij ons 
kijken! Dit zouden wij erg leuk vinden.

Groetjes!



Heren 1

Stabiel muuh

Hallo allemaal,
als Heren 1 van onze prachtvereniging doen wij ook elk weekend een 
poging tot volleybal. Helaas blijft het voor enkelen van ons vooral bij 
een poging - geeft niet hoor, Johan! 

Nadat wij de hele zomer in een kampioensroes hebben geleefd, begon 
in september het feest der 2e klasse. Helaas moest ons Bartje trouwen 
en aanvoerder Wouter verhuizen en waren we pas voor het eerst com-
pleet in Dedemsvaart, bij de eerste wedstrijd. Niet nodig om te vertellen 
dat we genadeloos ten onder gingen. Daarna kregen we de slag al snel 
te pakken, en pakten we steeds vaker een set of twee, ondanks (of dank-
zij) het afscheid van Aad, die tegenwoordig zijn woensdagse oefeningen 
en biertje-drinken in de brandweerkazerne doet. Aad, nogmaals bedankt 
voor je onbegrensde inzet, en schuif nog maar eens een keer bij Thijs & 
Geke.

Op het moment van schrijven staan we 8e in een poule van 12, maar 
met één of meer wedstrijden dan de rest. Onze volgende wedstrijd is 
op vrijdag 10 januari tegen Univé Dac, daarna spelen we tegen Flash 
Nieuwleusen op 17 januari, beide keren thuis, om 20.30 uur. 
We gaan met opgeheven hoofd en vol goede moed het volgende jaar in, 
met onze immer fanatieke Henk langs de lijn, springend, staand, of zit-
tend, ‘t is maar net hoe z’n knie er voor staat.

Kom vooral eens langs bij een wedstrijd of bij een training,
en graag tot ziens in Möllinckslag!

Heren 1  -  Alberto, Henrico, Wouter, Gerhard, 
Johan, Bart, Geert & Henk



Kerstmixtoernooi 2013

almelo • hardenberg • www.bilanx.nl

Bilanx geeft 
u de ruimte

Als ondernemer heeft u uw handen vol aan duizend-en-een 

belangrijke dingen. De dagelijkse processen, de ontwikkelingen in 

uw vak, de financiële positie van uw bedrijf. Slaagt u erin al deze 

zaken voor de vereiste honderd procent aan te pakken? 

Vaak is het effectiever specialistisch werk uit te besteden aan 

profes sionals. De accountants, belastingadviseurs en bedrijfs-

adviseurs van Bilanx ondersteunen ondernemers in het MKB en 

vrije beroepsbe oefenaars. Ook u helpen wij graag uw handen vrij 

te maken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. 

Bilanx biedt ondersteuning bij:

Accountancy

Fiscale zaken 

Financiële planning

Personeel & Organisatie

Administratieve diensten 

Detachering 

Bedrijfsovername 

Pensioenen 

Zaterdag 28 december werd het jaarlijkse kerstmixtoernooi weer gehou-
den. Als activiteitencommissie hebben we weer ons best gedaan er een 
leuk, gezellig en sportief toernooi van te maken. Volgens ons is dat ook 
dit jaar weer gelukt. Er deden 6 teams mee en gezien de uitslagen waren 
de teams vrij goed samen gesteld.

We krijgen elk jaar wel weer de vraag of vrienden/vriendinnen van 
buiten de vereniging ook mee mogen doen, maar het is en blijft een be-
wuste keus om dit toernooi echt een verenigings-toernooi te laten zijn.
En gezien de sfeer tijdens (en vooral na) dit toernooi lijkt dit nog elk 
jaar weer de juiste keus te zijn.

Als activiteitencommissie kijken we weer terug op een geslaagd toer-
nooi.



Kerstmix foto’s



De pen...

Naam:   Jolien Veurink

Leeftijd:  12

Vriend:  -

Kinderen: -

Team:   Gemengd B1

Beroep: -

Hoogtepunt in je leven: Verjaardag

Hobby’s: Volleybal en dwarsfluit spelen

Tijdschriften: Donald Duck

Televisie: Alles wel

Muziek:  Van alles, behalve rock muziek

Film:  Spijt

Eten: Patat en Pizza

Drank: Cola

 Ideale avond: Avond met vriendinnen

Vakantie: Frankrijk 

Trots op: Mijn vrienden en familie

Hekel aan: School

Positieve ervaring bij de Schutters: Het is altijd super gezellig!

Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen:  Seline Hutten



Gemengd Heren 2

Even voorstellen…. 

Wij zijn de Heren gemengd 2, nou zou je denken wat heeft het voor zin om heren te mengen, maar in dit geval zijn 
we gemengd met een aantal dames, welke onderhand ook nog in de meerderheid zijn. 

Waarom heten we dan geen Dames gemengd 2 hoor ik u vragen, wel dit komt omdat we in de herencompetitie 
spelen en daar mogen dames wel meedoen maar andersom niet, hoezo discriminerend. 

Maar goed, laat ik mijn voorstelrondje beginnen, en let wel dit doe ik op rugnummer dus aan de volgorde kunnen 
geen rechten worden ontleend… 

Met rugnummer 1 : onze Einstein Arie 
                               
Echt, je kunt het zo gek niet verzinnen of Arie 
weet er over mee te praten. 
Ook raak je nooit de weg met hem kwijt want 
Arie weet overal de weg, want hij is bij alle  
sporthallen wel een keer geweest. 
De reden hiervan is, Arie wordt van ons niet zo moe 
als wij van Arie, dus gaat hij naast het volleyballen 
gewoon ook nog lekker tennissen. 
 
 
      Met nummer 2 speelt onze, tot voor kort vrijgezelle 
      leider, Stefan 
       
      Onze aanvoerder in het veld, die in het veld net zo  
      uitgerust en fanatiek is als op de foto hiernaast. 
 
      Maar als hij dan soms even wakker is weet hij een  
      leuk balletje te slaan. 
 
 
 
Met nummer 4 de leukste en fanatiekste 
recreant, en onze vaste invaller Bert. 
 
Bert is erg gedreven en wil daardoor nog wel 
eens iemand van de voeten lopen of een 
bloedneus bezorgen. 
Ook vindt hij het altijd erg shit bij ons in het veld, 
alleen noemt Bert het dan SCHEIßE,  net als Bert  
herhaal ik het woord even voor de mensen die niet  
weten wat een ringel S is…SCHEISSE,SCHEISSE, 
SCHEISSE…. hup Majnbarg       
 
 
      Met nummer 5: onze powergirl Anouk 
 
      Anouk mag dan ons jongste teamlid zijn ze heeft 
      genoeg pit in de arm. 
      Dit merk je vooral aan haar goede opslag, welke 
      overigens daardoor ook regelmatig eindigt tegen de achtermuur. 
 
      Mocht er echter ooit een film over haar gemaakt worden dan 
      wordt de titel waarschijnlijk ‘powergirls can’t jump’ 

Or maybe they can but they won’t 
 



 
Met nummer 6 gaan we van het jongste lid gelijk maar  
naar de oudste, onze adhd’er Harro. 
 
Als u nog niet wist wat adhd betekent, dit staat voor 
Alle Dagen Harro Dubbink. 
 
Laten we maar hopen dat alle energie hem goed van  
pas komt in dit jonge team op weg naar de top.. 
 
 
 
 
       Met nummer 8 onze nathals Manon 
 
      Deze sportvrouw weet wat ze nodig heeft om in topvorm te 
      blijven. 
      Na de wedstrijd zijn we haar dan ook steevast kwijt, omdat 
      het dan hoognodig tijd is om het zuurstofpeil wat naar beneden  
      te brengen met een welverdiend sigaretje. 
 
      Maar we hoeven nooit naar buiten te lopen om te vragen wat  
      Manon wil drinken, want met een zoete witte wijn zit je altijd 
      goed. 
 
 
Met nummer 9 speelt Agnes. 
 
Op de foto ziet het er heel lief uit, maar stille wateren  
hebben diepe gronden. 
Ze staat niet op deze spelerskaart omdat ze zo lief is. 
 
Agnes heeft namelijk een lievelingsdrankje genaamd: 
rooie Annie. (redbull+rooie wodka) 
U snapt het al: met drank meer gank, gooi er nog een 
beetje energie door, en ze is niet meer te houden.. 
 

 

      Met nummer 10 de tweede in onze serie stille wateren Janneke 

      Ons Janneke is buiten het volleyballen om een echte boerin. 
      Voor Janneke geen rare mixjes, nee Janneke drinkt zoals we dat  
      in het oosten gewend zijn gewoon Bier. 
      Ook is ze elk vrij uurtje te vinden op een echte boerderie aan de 
      Hardenbergerweg. 
      ABN is an heur dan ok nie besteet, want zulfs in de eppies giet 
      alles int plat. 
 
 
 
Zo, dat waren ze dan, alle spelers en speelsters van ons team.. 
De redactie kan blij met ons zijn, want ik heb toch al twee blaadjes vol. 
Echter , ik kan natuurlijk niet stoppen zonder ook even onze echte gezichten te laten zien, er zijn natuurlijk ook 
mensen die deze time-out lezen en niet elk vrij uurtje in de sporthal doorbrengen. 
Dus slaat u nog een keer de bladzijde om…… 

Gemengd Heren 2 (vervolg)



 
Hier is ie dan,  
dames en heren van de heren 2 gemengd. 

 
 

   Stefan                                      Anouk                                         Arie                               Harro 

                              Agnes                                     Janneke                                   Manon 

 

En omdat Bert niet op onze teamfoto staat willen we u natuurlijk niet de originele foto van Bert zijn spelerspas 
onthouden. 

Ik hoop niet dat u net gegeten hebt, hier komt ie… 

 

 

 

 

Nou ga ik stoppen anders komen we er waarschijnlijk helemaal niet meer in.. 

Sportieve groetjes namens ons allemaal. 

Gemengd Heren 2 (vervolg)



v

Steunende leden
Word Steunend Lid

Een vereniging “steunen” betekent dat u haar opvattingen en filosofie 
deelt, dat u haar actie steunt.

Onze vereniging wordt niet gesubsidieerd. Ze bestaat uit een aantal 
vrijwilligers die zich voor de activiteiten inzetten naast hun andere 
dagelijkse bezigheden. Maar deze activiteiten vereisen dikwijls wel 
financiële middelen, denk daarbij aan de aankoop/vervanging van ballen en 
zaalhuur of een goede opleiding voor de jeugd. 

Natuurlijk betalen onze spelende leden contributie, dit is echter net als bij 
de meeste andere verenigingen niet voldoende om het hoofd boven water 
te houden. Als we de contributie toereikend zouden maken is het voor de 
meesten onder ons te duur om nog bij de vereniging te kunnen spelen.

Als u onze vereniging wil steunen, dan kan dat altijd. U bent steunend lid 
voor 12,50 euro per kwartaal.

 
Wie kan er bij ons steunend lid worden?

Iedereen kan lid bij ons worden. Het maakt dus niet uit hoe jong of oud 
bent. Je hoeft geen actief volleyballer te zijn. Je hoeft er geen tijd aan te 
besteden. Je hoeft ook niet speciaal in Bergentheim te wonen.

Wat stellen wij er tegenover?
•	 De steunende leden worden via ons clubblad de Time Out op de 

hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging, welke u per 
email ontvangt.

•	 Een steunend lid krijgt een vermelding op het reclame bord in de 
sporthal, Vrienden van de Schutters. 

•	 Een steunend lid heeft inspraak tijdens de jaarvergadering, echter 
geen stemrecht.

•	 Een steunend lid kan plaats nemen in het bestuur.



Steunende leden (vervolg)

•	 Als u 12 ½ jaar steunend lid bent wordt hier aandacht aan 
geschonken middels een huldiging tijdens de jaarvergadering.

•	 Een steunend lid ontvangt een uitnodiging voor het meedoen aan 
ons kerstmix volleybal toernooi.

Voor vragen en meer informatie over onze vereniging kunt u op de website 
kijken of kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Volleybalvereniging ‘de Schutters’ kan uw steun hard gebruiken!

Het aanmeldingsformulier vind je op: 

www.deschutters.nl/clubinfo/word_steunend_lid.html

Dus ben of ken je iemand die ‘de Schutters’ een warm hart toedraagd, 
ga dan snel naar onze site en print het formulier uit.



10-jan-14 20:30 De Schutters HS 1 Univé DAC HS 3
10-jan-14 20:30 De Schutters HS 2 vv Ouvol HS 3
17-jan-14 19:00 De Schutters XB 1 Oostermoer XB 1
17-jan-14 20:30 De Schutters HS 1 Flash Nieuwleusen HS 3
24-jan-14 19:00 De Schutters MA 1 Action MA 1
24-jan-14 19:00 De Schutters MA 2 V.V.E.’86 MA 1
24-jan-14 20:30 De Schutters DS 2 Volco DS 6
24-jan-14 20:30 De Schutters DS 1 Flash Nieuwleusen DS 3
31-jan-14 19:00 De Schutters MA 1 De Schutters MA 2
31-jan-14 19:00 De Schutters XB 1 Captains***Kangeroe JB 2
31-jan-14 20:30 De Schutters HS 2 VVO HS 2
14-feb-14 19:00 De Schutters MA 1 Klimop MA 1
14-feb-14 20:30 De Schutters HS 1 En Bloc HS 1
14-feb-14 20:30 De Schutters DS 2 Univé DAC DS 2
14-feb-14 20:30 De Schutters DS 1 De Bevers DS 5
7-mrt-14 19:00 De Schutters MA 2 Zwaluwen MA 1
7-mrt-14 20:30 De Schutters DS 2 Flash Nieuwleusen DS 5
7-mrt-14 20:30 De Schutters DS 1 En Bloc DS 1
14-mrt-14 19:00 De Schutters XB 1 Sudosa-Desto JB 3
14-mrt-14 20:30 De Schutters HS 2 Side-Out HS 5
14-mrt-14 20:30 De Schutters HS 1 Olhaco HS 5
21-mrt-14 19:00 De Schutters XB 1 Thriantha JB 1
21-mrt-14 20:30 De Schutters HS 1 Emmen’95 HS 4
21-mrt-14 20:30 De Schutters HS 2 V.C.Z. HS 2
28-mrt-14 19:00 De Schutters MA 1 Klimop MA 1
28-mrt-14 19:00 De Schutters MA 2 Zwaluwen MA 1
28-mrt-14 20:30 De Schutters DS 2 Vonk/Coevorden DS 4
28-mrt-14 20:30 De Schutters DS 1 Regiobank Tjoba DS 4
4-apr-14 20:30 De Schutters HS 1 Volco HS 2
5-apr-14 09:30 De Schutters N4 1 Univé DAC N4 1
5-apr-14 12:30 De Schutters N6 1 Side-Out N6 1
11-apr-14 19:00 De Schutters XB 1 vv Ouvol XB 1
11-apr-14 19:00 De Schutters MA 2 Klimop MA 1
11-apr-14 19:00 De Schutters MA 1 Olympia’88 MA 1
11-apr-14 20:30 De Schutters DS 1 Captains***Kangeroe DS 4

Thuiswedstrijden





Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst  

beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar 

heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit 

de kiem voor de producten van morgen. Wij maken er 

zelfs graag iets moois van. Dat gaat niet vanzelf. Het 

begint met een gedegen kennis van grondstoffen en 

materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg 

mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van het ont-

werp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede 

huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze 

manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het af-

val dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want 

daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien 

door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te 

zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te  

maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft? 

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er  

energie voor honderdduizenden huishoudens mee op 

te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het 

credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet. 

Wij maken er liever iets moois van.

Nieuwe website online

Sinds enige tijd is onze nieuwe website online, met dank aan Sologic 
webdesign.
Heb je hem nog niet gezien? Neem dan alsnog een kijkje op 
www.deschutters.nl. Mis je dingen of heb je nog tips en/of ideeën, mail 
dan naar: pr@deschutters.nl.

Heb je ons nog niet geliked op facebook?
Doe dat dan alsnog, en blijf op de hoogte 
van alles wat er binnen de verenging speelt.
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