Beste Netwerkers,
Een nieuwsbrief van Netwerk?
Iedereen kent de uitdrukking “geen nieuws is goed nieuws”.
Bij Netwerk denken wij daar anders over en vinden wij het belangrijk om ook
goed nieuws of belangrijke informatie met jullie te delen via een nieuwsbrief.
Door de krappe bezetting in het bestuur, is afgelopen periode prioriteit
gegeven aan de lopende zaken en is er geen nieuwsbrief geweest. Daar komt
nu verandering in en 4 x per jaar plaatsen wij een nieuwsbrief op de website.
Schema (scheidsrechters/tellers) en Volleybalmasterz
Het schema voor de scheidsrechters en tellers voor
de wedstrijden in de komende periode staat op de website.
Controleer nog even wanneer je aan de beurt bent.
Voor scheidsrechters die dat nog niet hebben
gedaan: Er staat een link naar Volleybalmasterz op
de website om de kennistest te doen. Het is
belangrijk dat scheidsrechters die een wedstrijd
fluiten deze test hebben afgerond omdat er anders
een boete bij Netwerk in rekening wordt gebracht.
Teamfoto`s gevraagd voor de website:
Een paar teams hebben al een mooie teamfoto op de website staan. Wij willen
aan de teammanagers/aanvoerders vragen om de informatie bij hun team te
controleren. Het zou leuk zijn als er voor alle teams een mooie foto op de
site komt. De foto kan gemaild worden naar jeugdcoordinator@vvnetwerk.nl.
Dit mailadres is ook het contact voor vragen over of berichten op de website.
Geen training:
De agenda op de website is bijgewerkt en daar kun je onder andere lezen op
welke dagen er geen training is.

We zijn op zoek naar nieuwe (jeugd)leden:
Met name in de jeugd is het de laatste jaren een behoorlijk puzzel om de
teamindeling rond te krijgen. Een paar extra volleyballers per
leeftijdscategorie maakt het mogelijk om tenminste twee teams in de A, B en
C te maken, waardoor de teams evenwichtiger zijn wat het spelplezier van
iedereen ten goede komt.
Eind april maken we weer nieuwe teams en het is dus
nu een goed moment om nieuwe leden te werven en
hen 3 keer gratis te laten meetrainen.
Heb je vrienden, vriendinnen die het leuk lijkt om te
volleyballen, neem ze mee!
Uiteraard geldt bovenstaande oproep ook voor de
senioren en mini`s.
Nieuwe Netwerk tenues:
Op dit moment zijn er verschillende wedstrijd tenues in omloop. Sommige
zijn ouder dan de ander en inmiddels nodig aan vervanging toe. Het
zitcomfort van de nieuwste shirts wordt echter zeer wisselend ervaren
evenals de uitstraling naar buiten toe. Anton van der Gaag (H2) gaat via de
contactpersonen van de teams inventariseren welke nieuwe wedstrijdtenues
voor de vereniging wenselijk zijn en hoe we de vervanging gaan organiseren.
Voor de shirts bij de mini`s loopt de inventarisatie via Edmund Jansen.
Contributie:
103 van de 144 leden hebben de contributie al overgemaakt. Heel fijn! Voor
de leden die gekozen hebben voor automatische incasso volgt nog een email
met data van afschrijven.

Wijzigingen in het bestuur:

Na 6 jaar trouwe dienst heeft Bianca Vogelenzang bij de laatste ALV in
december afscheid genomen als secretaris van onze vereniging. Ook Linda
Bross neemt afscheid als coördinator bij de mini`s en beiden willen we
uiteraard bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging.
Edmund Jansen (trainer/coach MC1) is toegetreden als jeugdcoördinator,
maar voor Bianca en Linda zijn nog geen opvolgers gevonden. Ook zijn we
nog steeds op zoek naar een voorzitter. De taken van deze openstaande
functies zijn noodgedwongen verdeeld over een aantal leden.
Oproep : Vele handen maken licht werk!
Mocht je interesse hebben om iets te doen, schroom dan
niet om contact op te nemen.
Wil je helpen bij de coördinatie van de mini`s of de
training bij de jeugd neem dan contact op met Edmund
Jansen (jeugdcoordinator@vvnetwerk.nl).
Geïnteresseerden voor de functie van voorzitter of
secretaris kunnen een mailtje sturen naar
(secretaris@vvnetwerk.nl).

