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BESTUURSNIEUWS
Door Peter Runhaar, penningmeester
Beste leden,
Deze week zijn de trainingen weer begonnen. Ik hoop dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer vol
enthousiasme gaat beginnen aan een nieuw volleybal
seizoen.
ALV, nieuwe bestuursvorm en vervolgstappen
Ik kijk terug naar een mooie Algemene Leden Vergadering
op 1 juli jl. Met onze enthousiaste werkgroep hebben we een
opzet gemaakt die Corona-proof was en goed heeft gewerkt.
Zeker 60 (ouders van) leden mochten we verwelkomen en die
hebben we meegenomen in de stand van zaken en
uitdagingen waar we als vereniging voor staan. Er is unaniem
een nieuwe bestuursvorm gekozen en de aanwezigen hebben
hun “muntjes” ingeleverd en daarmee een voorkeur
aangegeven hoe ze de vereniging willen ondersteunen. Met
die inventarisatie van de “muntjes” gaan we nu verder.
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VERVOLG PAGINA 1
Door Peter Runhaar
Gouden, zilveren en bronzen muntjes
Iedereen kon zijn/haar voorkeur voor een team aangeven door een gouden (1e keus), zilveren of
bronzen muntje in te leveren. Bijna iedereen deed dat ook. Het komt nu dus voor dat leden bij
meerdere teams een muntje hebben ingeleverd. Als werkgroep gaan we nu op zoek naar een
evenwichtige verdeling om zodoende voor alle teams de juiste bezetting te krijgen. Hiermee
starten we volgende week (25 augustus). Hebben we daarmee alle taken nu bezet? Nee, maar we
zijn goed op weg. Ben je dus niet in de gelegenheid geweest om op de ALV te komen maar wil je
wel jouw steentje bijdragen aan de vereniging, laat het ons dan weten!
(dit kan via leden@voorsterslag.nl)

Met de gouden, zilveren en bronzen
munten gaan we nu aan de slag
Geen teruggave contributie maar buffer voor toekomstige uitgaven
De meeste leden die aanwezig waren tijdens de ALV hebben gekozen voor het voorstel om geen
contributie over het seizoen 2019-2020 terug te ontvangen, maar de opgebouwde buffer te
gebruiken voor toekomstige uitgaven. Er werden tijdens de ALV door leden ook al suggesties
gedaan voor een alternatieve besteding (extra acties voor de jeugd) en deze voorstellen worden
door het bestuursteam zeker uitgewerkt. Als eerste betekent het, dat we voor het komende
seizoen, de contributies niet zullen verhogen.

Laten we er weer een mooi seizoen van maken!
Hartelijke groet namens het bestuursteam,Peter Runhaar (penningmeester)
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WIL JIJ JE ÓÓK
AANMELDEN VOOR
VRIJWILLIGERSTAKEN?
Geef je op via leden@voorsterslag.nl en vertel
wat je leuk vindt om te doen

CLINIC VARENHORST
Bij Hanze Beach
Op zaterdag 4 juli gaf Christiaan Varenhorst een gratis clinic
beachvolleybal bij Hanze Beachvolleybal. Varenhorst is
winnaar van een zilveren medaille op het WK beachvolleybal
en hij bereikte in 2016 de kwartfinale van de Olympische
Spelen. Verschillende leden van Voorsterslag hebben
deelgenomen aan deze clinic. Een groepsfoto van de CMV6 /
C spelers staat op de vorige pagina van deze nieuwsbrief. Ook
was er een groep met B en A jeugd. De deelnemers waren erg
enthousiast!

AFSCHEID DICK HOLLANDER
Iedereen kent Opa Dick! Elke CMV-ochtend in het Anker is hij
aanwezig om alles op de juiste manier te coördineren. Hij
ondersteunt de ouders bij het opbouwen van de velden en het
fluiten van wedstrijden. Opa Dick doet dit al zeker 12 jaar! En
ook daarvoor was hij al actief als vrijwilliger bij onze
vereniging. Nu is voor hem de tijd gekomen om te stoppen, we
gaan je missen Opa Dick!
Marieke Balster zal zijn belangrijke taak overnemen.
Opa Dick: enorm bedankt voor alles wat je voor
Voorsterslag hebt gedaan!
Verdraaid snel, heel anders | page 03

SPONSOR BALLENACTIE !
CMV 5.1 en C3 (vorig seizoen) hebben de meeste ballen verkocht!
Begin dit jaar heeft de sponsorcommissie een ballenactie opgezet. Hierbij zijn de CMV en ABC
teams gevraagd om sponsoren te zoeken die één of meer ballen wilden sponsoren. Als
tegenprestatie kreeg het team met de meest verkochte ballen een leuk uitje aangeboden. Zo is
het CMV team 5-1 naar Monkeytown in Zwolle geweest en de meisjes C3 hebben gegeten bij
VanderValk. Als blijvende herinnering kregen zij iets leuks van Verhoek Transport.
Met dank aan alle ballensponsoren:
V&S Accountancy en Advies
Schrader Woning en Projectstoffering
Flevo Mobiel
Word Context
Cure Consult
Witteveen Car Design

Sponsoren, jeugd én zeker ook de
sponsorcommissie: Bedankt!!!
Verslag van Jasmijn en Jasmijn (C3)
We gingen voor de club ballen verkopen aan bedrijven. We zijn daarvoor naar stadshagen
gegaan om te vragen of ze ballen wilden kopen. Ook konden we buren, familie en vrienden
vragen. Uiteindelijk heeft ons team gewonnen van de ABC-teams.
Omdat we gewonnen hebben, gingen we met het team naar Live Cooking, maar door corona
moesten we nog even wachten. Uiteindelijk zijn we op 15 augustus gegaan.
Lekker gegeten en na afloop nog foto s gemaakt.
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