Beste Netwerkers,
De laatste wedstrijden zijn achter de rug en dus een goed moment om terug te blikken en
vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

.. juni: Sportieve afsluiting seizoen 2017/2018 in de Viergang
Terugblikken en vooruitkijken is een stuk gezelliger als je elkaar spreekt en wat beter kent.
Daarom gaan we op een avond in juni (we laten nog weten welke datum het wordt) de teams
door elkaar husselen voor een sportieve strijd om de Netwerk-trofee en sluiten we af met
een hapje en een drankje.
Ook zetten we dan de meiden van A1,
heren 3 en de recreantenheren 2 in het zonnetje
want die zijn kampioen geworden! Gefeliciteerd!

Eindstanden 2017/2018
Teams senioren
Dames1
Heren1
Heren2
Heren3
Recreanten1
Recreanten2
Recreantenheren

niveau
4e klasse
3e klasse
3e klasse
4e klasse

geëindigd op plaats
4e van 10
5e van 11
4e van 11
1e (kampioen)
7e van 8
1e van 8 (kampioen)
2e

Teams jeugd
MA1
MB1
MC1
MC2
N6
Mini 1
Mini 2
Mini 3
Mini 4

niveau
2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e/2e klasse
4
5
4
3

geëindigd op plaats
1e van 5 (kampioen)
4e van 5
3e van 7
7e van 7
3e van 6
4e van 32
20e van 33
17e van 32
18e van 19

Trainers, coaches en scheidrechters, bedankt!
Volleybal is een teamsport waarbij de trainers en coaches een onmisbaar onderdeel zijn.
We zijn erg blij dat er ook dit jaar weer voldoende vrijwilligers waren om deze rollen op zich
te nemen. Namens de spelers van Netwerk dank voor jullie hulp, inzet en enthousiasme dit
jaar. In het bijzonder dank aan Judith (N6) en Eddy (MB1) Rolf(heren 3), die afscheid nemen
als trainers. Judith, Eddy en Rolf hebben afgelopen jaren de teams beter leren volleyballen en
zo bijgedragen aan het doel van Netwerk om iedereen met plezier te kunnen laten
volleyballen. Tenslotte hadden de wedstrijden natuurlijk nooit gespeeld kunnen worden
zonder alle leden die hebben gefloten. Scheidsrechters bedankt!

33 Netwerkers met een Volleybalmasterz certificaat
Al 33 leden hebben het certificaat behaald. 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. Twijfel je of je ook een
certificaat nodig hebt, neem dan contact op met Jaap Mensink. Laten we ervoor zorgen dat
alle senioren het certificaat gaan behalen. Een boete is zonde geld!

Voorlopige teamindeling jeugd 2018/2019:
De indeling van de jeugdteams voor het nieuwe jaar is
meestal een hele puzzel. Dit jaar viel het mee omdat
de meeste teams grotendeels ongewijzigd blijven.
Op de website staat de voorlopige (ervaring leert dat er nog wel eens geschoven moet

worden als gevolg van afmeldingen) indeling van de jeugdteams voor volgend jaar.
Na de meivakantie gaan we met de nieuwe teams trainen, dus kijk ook even naar de
trainingstijden. De MA1 staat niet in het overzicht, omdat in later stadium wordt bekeken of
deze meiden in de A of in de senioren gaan spelen. MA1 blijft dus in mei in de huidige
samenstelling trainen. Mochten er nog vragen/ideeën zijn over de indeling, laat het dan
weten via jeugdcoordinator@vvnetwerk.nl

Indeling mini`s: N6-competitie of CMV mini toernooien
Bij de mini`s is het streven om twee teams te formeren om Niveau6 competitie gaan spelen.
Bij N6 spelen de kinderen elk weekend op vrijdag of zaterdag een wedstrijd van 4 sets. De
kinderen staan met 4 tegelijk in het veld en een team bestaat idealiter uit 6 kinderen. Een
mix-team van jongens en meisjes is toegestaan. Of het formeren van twee teams haalbaar
is, hangt af van
-

het niveau (beheersen de kinderen de basisvaardigheden)

-

de leerbaarheid van de kinderen (zijn de kinderen voldoende in staat om de
trainingsinstructies op te volgen en aandacht vol te houden)

-

of er per team een ouder de rol van coach/contactpersoon op zich wil nemen.

De kinderen die nog niet toe zijn aan niveau 6,
zullen blijven meedoen bij de mini-toernooien
van CMV Haaglanden.

Afmeldingen:
We hopen uiteraard dat iedereen volgend jaar doorgaat met volleyballen bij Netwerk.
Mochten er leden willen stoppen, dan dient het lidmaatschap uiterlijk 31 mei te worden
opgezegd in verband met het doorgeven van het aantal leden aan de Nevobo. Omdat we in
mei met de nieuwe teams gaan trainen, horen wij uiteraard graag zo snel mogelijk als
kinderen volgend jaar stoppen met volleyballen bij Netwerk of hoe we kunnen zorgen dat ze
alsnog willen blijven.

Netwerk tenues 2018/2019:


Netwerk in gesprek met Errea en Maatkado

Woensdag 18 april is het gesprek gevoerd met Errea Nederland en Maatkado over de
nieuwe shirts van Netwerk. Een prima gesprek waarbij Anton van der Gaag en Jaap
Mensink een goed gevoel hebben. Op woensdag 2 mei om 19.30 uur zal er een vervolg
gesprek volgen. Anton zoekt nog een aantal netwerkers uit het damesteam en de
recreanten om aan te haken. Anton is ook de contactpersoon voor eventuele vragen zijn
nummer is hij bereikbaar op 06-18944941.


Opnemen maten shirts/inleveren oude shirts jeugdleden tijdens de mei-trainingen
Bij de trainingen in mei gaan we de maten van de jeugdspelers opnemen voor volgend
jaar en zamelen we de shirts (uiteraard alleen de shirts die eigendom zijn van Netwerk en
volgend jaar te klein zijn) weer in. Daarom het verzoek om deze gewassen mee te nemen
naar de training.



Sponsoring shirts?
Als er leden zijn die interesse hebben om de shirts (deels) te sponsoren of een bedrijf
weten die dat wil doen, dan horen wij dat graag.

Privacy wetgeving (AvG) per 25 mei:
Netwerk heeft inmiddels ook stappen gezet om aan de privacy wetgeving (AvG) te gaan
voldoen. Deze wet treedt op 25 mei in werking. Zodra er bijzonderheden zijn om te melden,
laten we dit weten.

Alle data op een rijtje:
2 en 9 mei

Geen trainen

16, 23, 30 mei

Trainingen voorlopige teams 2018/2019

juni

Afsluiting seizoen 2017/2018 in de Viergang

29 augustus

1e training nieuwe seizoen

Vele handen maken licht werk!
Een vaste rubriek in de nieuwsbrief die we liever zouden zien verdwijnen. Hoewel velen van
jullie op verschillende manieren een steentje bijdragen, blijft het erg lastig om voldoende
vrijwilligers te vinden die de organisatie van Netwerk draaiend houden. Laat staan om er
weer de “bruisende” vereniging van weleer van te maken. En dat zouden we wel willen.
Daarom het verzoek om mee te denken over het invullen van onderstaande vacatures.


Han Lim: nieuwe trainer MB1, Harm-Jan Toet assistent-trainer/back-up.

Eerst het goed nieuws. Han Lim gaat komend jaar de MB1 trainen. Hij heeft deze
dames ook in de C onder zijn hoede gehad en we zijn erg blij dat hij dit jaar de draad
weer oppakt. Harm-Jan Toet heeft aangeboden te assisteren of Han te vervangen bij
de trainingen als hij een keer niet kan. Veel succes en fijn dat jullie dat willen doen!


Trainers gezocht voor MixB2, MC, mini`s:

Om komend jaar weer iedereen met plezier te kunnen laten volleyballen zijn op zoek
naar trainers/coaches voor MB2 en MC1 en de mini`s. Ook als je weinig volleybalervaring hebt, schroom niet om contact op te nemen, want ook extra assistentie bij
de trainingen kunnen we goed gebruiken.


Vacatures bestuur:

Ook zijn we nog steeds naarstig op zoek naar een
o

voorzitter

o

secretaris

o

coördinator van de mini`s. (bij voorkeur een ouder met een kind die in de
mini`s speelt)

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).

