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Van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging,
Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar. Het bestuur wenst u
allereerst gezondheid toe maar ook volleybal plezier.
Want daar gaat het in onze vereniging nog steeds om, enthousiaste leden die met elkaar een spelletje volleybal spelen, ieder op zijn of haar
eigen niveau en of wel of niet in wedstrijdverband. Om dit ook in de
toekomst te blijven doen zullen we met elkaar de schouders er onder
moeten zetten. Probeer als leden anderen enthousiast te maken zodat
ze ook bij onze verenging komen spelen en daarnaast zullen zowel
de leden als bestuur er voor moeten zorgen dat ook alle andere zaken
geregeld zijn en worden.
Er zijn veel mensen die zich daar voor inzetten, dat is goed te zien op
het punten score formulier zoals dat wordt bijgehouden door Wilma
Harsevoort en in te zien is op de website (onder clubinfo). Kijk er
eens op en bekijk hoeveel punten je hebt gescoord. Daarnaast vindt je
op de website ook andere informatie zoals een verslag van de ledenvergadering en kun je de time out digitaal bekijken. Ook zullen in dit
jaar de nieuwsbrieven digitaal naar je toegestuurd worden.
De prestaties van de teams zijn verschillend. Door wisselingen in
teams zie je dat mensen aan elkaar moeten wennen, meestal gaat dat
ten koste van de prestaties, echter is dat vooral bouwen aan de toekomst en zie je de jaren daarna de resultaten hiervan. Bij de heren
teams kunnen ze vooral extra leden gebruiken, de bezetting is minimaal en ook dat gaat wat ten koste van de prestatie. Dus roep heren op
om te komen spelen.

Ook het bestuur is met allerlei zaken bezig. Zo wordt er nagedacht over een toekomstvisie van de vereniging, over de invulling
van het sponsorbeleid en hoe daar een praktische invulling aangegeven kan worden, maar ook wat er geregeld moet worden voor
de 2e helft van dit seizoen. Dus allerlei praktische zaken voor nu
en voor de toekomst.
Het bestuur wenst iedereen die betrokken is bij de vereniging en
die de vereniging een warm hart toedraagt een mooi, sportief en
gezellig vervolg van dit seizoen toe.

Het bestuur.

Nieuwe scheidsrechters
Dit seizoen hebben weer een aantal mensen de scheidsrechterscursus gevolgd. Hierdoor hebben we er weer 10 nieuwe scheidsrechters bij!
En dat zijn:

Manon Bakker

Arie Waterink

Aad Pouwels
Annelies Hekman
Marjolein Hofsink
Stefan Bouwhuis

Jan aan het Rot
Heline Kompagnie
Femke Bril
Harro Dubbink

Ontzettend bedankt
dat jullie je op deze
manier voor de
vereniging inzetten
en succes!

Mini van de Week
Paspoort mini van de week
Naam: Gerlin Kremer.
In welk team speel je? Mini’s.
Hoe lang zit je al op volleybal?
Vanaf september 2011.
Wanneer was je mini van de week? Vrijdag 2 december.
Bij welke wedstrijd was dat? Dames 1 - Emmen ‘95 DS 2
Wie heeft er gewonnen, en met hoeveel? Emmen, met 3-1
Wat vond je van de wedstrijd? Ze volleyballen heel erg goed!!!
Wat vind je zelf het leukst aan volleyballen? Dat ik wedstrijden mag spelen.
Wat vind je minder leuk? Wissel zijn bij de wedstrijden.
Waar ben je goed in? Het samen spelen
Wil je verder nog iets kwijt over de wedstrijd, of over je eigen team, of gewoon
over volleybal?
Ik vind dat we een gezellig team hebben
en Nicolien is een leuke trainster.

Dames 1
Er was eens…
Een dames 1, die de elfjes waren van Luc!
Dit volleybalsprookje begon met een geblesseerde enkel!
Waarna er nog meerderen volgden.
Leest u maar…
Rosalie begon met dit geënkel, waarna Margreet
er ook door ging, maar zij stond gelijk de volgende wedstrijd weer voor ons paraat!
Onze Karin bedacht dat het nu wel hoog nodig
was voor een knie operatie, aangezien er toch al
meerdere blessures waren…
In de tweede ronde van de bekerwedstrijd, want,
ja ja, de eerste hebben we gewonnen!!!, ging ons sprookje weer richting blessures…
Christine ging door haar enkel, en verliet het veld.
Ons volleybalsprookje maakte het wel helemaal compleet toen Anneke
daar tussendoor ook nog eens haar pols blesseerde, en Rianne nog een
paar weken uit de running was met haar geblesseerde enkel!
Ook Simone kon niet achterblijven in dit sprookje, en dook al het vel
van haar ledematen!
Tot overmaat van ramp kreeg onze Sarah (ja ja, onze Jenet is al 50!!)
een verrekte bilspier!
Maar deze gillende veteraan trainde natuurlijk direct weer door en
rende het hele veld weer door.
Het sprookje is natuurlijk niet compleet zonder Marjolein, Harmke,
Luc en Mirjam, die nooit wat hebben, maar toch ook altijd wat…
Toen Rosalie weer hersteld was van haar enkel blessure, en weer èèn
keer had meegetraind, bedacht ze dat het wel leuk was om te zorgen
voor een minivolleybalster!!

Dames 1
Bilanx geeft
u de ruimte

(vervolg)

Al kotsend het veld over is natuurlijk niet zo handig, dus gaat ze
vanaf nu van haar zwangerschap (genieten). Zet hem op meid!!
Zoals aan elk sprookje een eind komt, komt ook aan dit prachtige
mooie sprookje nu een eind, maar wordt vast en zeker vervolgt…

Van de
voorzitter
Bilanx biedt ondersteuning bij:
Accountancy
Fiscale zaken
Financiële planning
Personeel & Organisatie
Administratieve diensten

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

Bedrijfsovername

professionals. De accountants, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs van Bilanx ondersteunen ondernemers in het MKB en
vrije beroepsbeoefenaars. Ook u helpen wij graag uw handen vrij

Pensioenen

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

Detachering

almelo • hardenberg • www.bilanx.nl

Zoals u het nu al hebt kunnen lezen zijn we hard uw support nodig!!! Dus help ons onze eerste wedstrijd te winnen!
Hopelijk tot ziens!
De geblesseerde groetjes,
Dames 1

MB1
Hallo Time-Out,
A is van Angela, die is dit jaar uit ons team gegaan!
B is van Ballen, daar houden wij van. (niet doordenken)!
C is van Christine, die bedenkt deze onzin!
D is van Daniėlle, die is vandaag ziek maar normaal gesproken is ze
heel erg fanatiek!
E is van Egel, die doet niet mee in ons team!
F is van Friendschap, dat zit bij ons wel goed!
G is van Giechelen, Gek, Grappig, Gestoord, dat zijn we allemaal!
H is van Haha-hihi-hinnik!
I is van Irritant, dat zijn onze trainsters.
J is van Jan, die mogen wij graag! …. Oja en van Jolien!
K is van Kim, …………..!
L is van Lisanne, het kleine opdondertje!
M is van Miranda, valt niet veel over te zeggen, één en al drama!
N is van Nienke, onze boze rode tomaat!
O is van Oog, we houden je in de gaten!
P is van Prachtig, dat is alleen Miranda! (niet)!
Q is van Volleybal, dat is waar deze ABC eigenlijk over moest gaan!

MB!

(vervolg)

R is van Rosalie, Renate en Ruth en die laatste is nog wel de grootste
trut!
S is van Sinterklaas, Soep, Slang, Johan, Simpel, Son, Slagroom, Gerhard, Saai, Scheet, Schaap, Sambal, Marjolein, Streng, Snoep, Sexy,
Nicolien, Seven, See, Sonnebrandcréme, sonnebril, Mariėt!
T is van Teen, daar hebben we er elk 10 van, behalve Ruth’s oma!
U is van Uitslapen!
V is van Vanatiek, dat zijn wij ! &#61514;
W is van Winnen, dat doen wij altijd! Uhum !
X is van ……..?
IJ is van IJs, jammie!
Z is van Zat van!

Kallumm !

Groetjes B1 ! Renate, Daniėlle, Lisanne, Jolien, Ruth, Kim en Miranda

Sponsor mini van de week
Als je dit seizoen mini van de week bent, krijg je niet alleen een
mooie bal, maar ook een hele mooie rugtas met daarin nog een aantal kleinigheidjes.
Deze tassen + inhoud worden gesponsord door Rekla2000.

Gerlin Kremer ontvangt als eerste mini
van de week dit mooie geschenk.

De pen...
Naam: Femke Bril
Leeftijd: 22
Vriend: Rolf Bril
Kinderen: 0
Team: Dames 3
Beroep: Activiteiten/woonbegeleider bij Baalderborg
Wat bewonder je aan jezelf: eerlijkheid en betrouwbaar.
Wat vind je minder leuk aan jezelf: Dat ik nog wel eens kan mopperen
Hoogtepunt in je leven: Dat ik geboren ben.
Hobby’s: Volleyballen, fotograferen en relaxen
Tijdschriften: Cosmo, Flair, Vriendin
Televisie: Gtst, films.
Muziek: Top 40.
Film: Grown up, the hangover en nog meer
Eten: lasagne
Drank: witte wijn
Ideale avond: Filmpje kijken, troubadour of t’hok.
Vakantie: Frankrijk
Trots op: Vriendje, Ouders, Zusjes en Vriendinnen.
Hekel aan: Vroeg mijn bed uit, te laat komen.
Positieve ervaring bij de Schutters: Gezelligheid
Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen: Laura Willems

Mini van de Week
Paspoort mini van de week
Naam: Harmke ten Brinke
In welk team speel je? Mini’s.
Hoe lang zit je al op volleybal? 1,5 jaar
Wanneer was je mini van de week? Vrijdag 13 januari
Bij welke wedstrijd was dat? Dames 1 - de Hypotheekgroep Flash DS 3
Wie heeft er gewonnen, en met hoeveel? Nieuwleusen met 3-1
Wat vond je van de wedstrijd? Leuk en soms wel spannend.
Wat vind je zelf het leukst aan volleyballen? De wedstrijden en plezier hebben met elkaar.
Wat vind je minder leuk? Eigenlijk niets.
Waar ben je goed in?
Ik ben goed in de opslag.

Mini’s
Heey,
Ik ben Harmke. En volleybal is heel leuk.
En Nicolien is onze trainster.
En 13 januari was ik mini van de week.
Groetjes Harmke
Hoihoi!
Ik ben Marlon! Volleybal is vet!
Maar ik mag nog geen wedstrijden spelen. Dat is jammer.
Ik ben blij dat ik op volleybal ben gegaan! Soms doen we spellen en die zijn leuk. En Nicolien (mijn trainster) is grappig.
Groetjes Marlon
Hoi,
Ik ben Lianne en ik ben 10 jaar.
29 januari ben ik jarig en wordt ik 11.
Ik vind volleybal heel leuk.
Groetjes van Lianne

Heey,
Ik ben Jolien en ik
ben 11 jaar.
Volleybal is echt
supergaaf!
Nicolien is onze
trainster en is super
aardig.
Groetjes Jolien

Mini’s

(vervolg)

Hallo,
Ik ben Jorinde en ik ben 8 jaar. Volleybal is super en de
trainer is super lief. Ik mag net wedstrijden spelen en dat is
supergaaf...
Ik hoop dat jij ook op volleybal komt!
Groetjes Jorinde
Hoi,
Ik ben Gerlin en ik ben 11 jaar.
Volleybal is heel erg leuk
en ik vind het leuk om
wedstrijden te spelen.
Nicolien is een leuke
trainster.
Groetjes Gerlin

Hoi,
Ik ben Anne, ik ben 9 jaar en zit op volleybal, daarom vind
ik volleybal heel leuk!
Het is ook heel gezellig en Nicolien is een leuke trainer en
ik heb aardige teamleden!
Het gaat soms wel slecht met de volleybalwedstrijden, want
dan vangen we de bal meestal niet. Of dan spelen we niet zo
goed. Maar soms winnen we ook! En dan zijn we heel blij!
Groetjes Anne

Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst

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

zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te

beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar

werp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede

maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft?

heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit

huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er

de kiem voor de producten van morgen. Wij maken er

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

energie voor honderdduizenden huishoudens mee op

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

val dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want

te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het

begint met een gedegen kennis van grondstoffen en

daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien

credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.

materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg

door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te

Wij maken er liever iets moois van.

Dames 2
Hallóóóó wij zijn dames twèèèè.
Daar red je levens mee!
Want wanneer je ons team ziet,
verander je spontaan in een sportieve griet!
Sportief, dat zijn we wel,
daarvoor hoef je niet aan de bel
te trekken.
En hoef je ook niet langer door te mekker’n.
Nou, dat hebben we verteld,
dan nu hoe het met ons team is gesteld.
We staan ergens onderaan,
maar laten ons niet uit de weg slaan.
Nee joh, je hebt ons zo niet van de baan.
Daarvoor heb je eerst een dikke daan
nodig,
voordat wij uit de weg gaan.
Wij zijn allemaal chickies en Gerhard is onze haan,
hij heeft er af en toe moeite mee om zijn mannetje te staan.
Maar hij heeft er toch elke training weer zin aan.
Althans dat hopen wij.
Gerhard staat altijd aan onze zij.
En dan zegt hij:
‘Hee jij!
Ga daar eens bij!
Hup, ietsje sneller, voel je eens vrij!’
Ja, Gerhard is echt onze kei.
Met hem zijn we zó blij.
Zo blij als een gekookt eitje.
Zo, dat past weer in het rijtje.
We hebben ook nog een teamuitje gehad.
Wat zegt u? Gingen we in bad?
Nee joh, ben je gek! Dat zou toch wat
zijn!
We hebben quizjes gedaan en dat was me toch wat!
Voor de mond namen wij geen blad.

Dames 2

(vervolg)

We hebben veel gelachen, we lagen af en toe plat.
We hebben geen antwoorden van elkaar gejat.
Op het eind van de avond waren we wel zat.
O dat kan natuurlijk niet, ik bedoel, we waren Nijverdal, die grote stad,
een beetje zat.
Gelukkig was het buiten niet nat,
hierdoor hebben de rokers ook een leuke avond gehad.
Nu is ons verhaaltje uit.
Ik denk dat ik maar even van ontroering mijn neus snuit.
Misschien moet u dat ook doen
doordat u zo ontroerd bent over onze groen,
O nee, groep!
O nee, team!
Beamteam?
Nee joh, volleybalteam!!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit schrijven mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever
of auteur.

Activiteitencommissie
Namens de Activiteiten Commissie,
Als eerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat wij samen maar
van veel gezellige activiteiten mogen genieten! Wij gaan ons best doen het
komende jaar en wij hopen op veel opkomst.
Een terug blik op 2011. Het jaar waarin wij hebben besloten dat wij geen
verkoop acties (speculaas/drogeworst) meer gaan organiseren. Het enigste wat
wij nog organiseren om geld op te halen is de sponsorloop, deze heeft afgelopen seizoen 880 euro opgebracht. Bij de aankomende loop hopen wij op een
betere opkomst en opbrengst voor de vereniging.
Dan hebben wij op de 3e kerstdag nog het beruchte kerstmix toernooi gehad.
De afgelopen jaren wordt vooral ’s middags de inschrijving flink minder. Dat
is jammer. Dit komt mede door dat er in de kerstvakantie ook een ander toernooi wordt georganiseerd waar veel animo voor is van de basisschool jeugd.
Wij als AC gaan kijken hoe wij dit volgend jaar gaan invullen.
Het toernooi ’s avonds was wel weer een groot succes. Team VV Ouvol heeft
een jaar lang de eer om zich kerst-kampioen te noemen.
En dan hebben wij het nieuwe jaar! Een jaar waarin wij voor ieder wat wils
willen organiseren.
We hebben meerdere ideeën. We willen graag met de hele vereniging naar
Landstede en onze vrijwilligers gaan wij dit jaar ook zeker niet vergeten!
Vrijwilligers, ze zijn onbetaalbaar. Ook afgelopen jaar hebben wij weer veel
beroep op mensen moeten doen die ons willen helpen bij het uitvoeren van
verschillende activiteiten. Dank daarvoor!
Verder wensen wij iedereen een goede en sportieve 2e seizoenshelft toe!
Johan de Lange
Danielle Pouwels
Rick Leemhuis
Wouter Hofsink
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