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Van de bestuurstafel
Down in Town
Op 23 juni 2016 is de stichting Ieder-Een opgericht in Oosterhout. Het doel van deze
stichting is de samenleving te laten zien dat mensen met een beperking een volwaardig
leven in de samenleving kunnen leiden. Dat kan op allerlei manieren worden aangetoond.
Een van de mogelijkheden daarvoor is het project “Down in Town”. Dit project vindt
plaats van 23 april t/m 20 mei 2017. In deze maand staan vele activiteiten in het teken
van de doelstelling: Verbinding maken in de maatschappij voor iedereen met een verstandelijke beperking.
Het bestuur van deze stichting heeft OiB gevraagd het sportgedeelte voor hun rekening te nemen.
Dit houdt concreet in:
 De organisatie van een sportactiviteit bij de opening van Down in Town op 23 april op de markt. Een informatie stand met info over sportloket West-Brabant en over verenigingen die aanbod hebben voor mensen
met een verstandelijke beperking
 Kennismakingslessen organiseren met sport bij de vereniging in de periode van 9 tot 20 mei
 Een klein toernooitje organiseren in deze periode
 Een afsluitende massaloop (wandeling) op 20 mei 2017, waar de deelnemers mee wandelen met hun eigen
netwerk met de sportverenigingen die hebben deelgenomen aan het project. Ook andere geïnteresseerden
mogen meelopen.
Promotie De Voltreffers tijdens Koningsdag 2017
Korfbalvereniging de Voltreffers gaat zichzelf weer promoten. Dat doen we op Koningsdag donderdag 27 april
van 12.00 - 16.00. Dit keer is het in het Slotpark. Lekker in het gras en wij hopen op goed weer uiteraard. Heb je
zin om een uurtje bij de palen te staan op die dag, geef dit dan door via bestuur@voltreffers.nl of William
06-15129414. Meer informatie over koningsdag vind je op www.oranje-comite.nl/koningsdag/
Hoe gaat het met de verschillende commissies binnen de voltreffers
Beste commissies,
Het seizoen vliegt voorbij en we kijken alweer met een schuin oog naar volgend jaar.
 Hoe verliep afgelopen seizoen?
 Wat zijn de hoogtepunten en waar kunnen we van leren met zijn allen?
 Zijn er punten die gaan veranderen?
 Wat worden de focuspunten?
Graag nodigen wij jullie uit om de plannen/ontwikkelen van je commissie te delen met de vereniging en al haar
leden. Dit mag ook schriftelijk, stuur dit dan een week van te voren naar bestuur@voltreffers.nl .
Ook wanneer je denkt niets te melden te hebben, dan horen wij dit graag.
Dit is mogelijk op de VALV op 24 mei 2017 om 20.00 uur in ‘t Trefhonk.
Namens het bestuur.
William Rentier
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 mei en dinsdag 9 mei 2017

Wedstrijdprogramma zaterdag 13 mei en dinsdag 18 mei 2017

Vertrek naar uitwedstrijden vanaf ons veld aan de Buurtstede

Programma Sjokker 2016/2017
mei
5 juni pinkstermaandag
7-8-9 juli

Bier/wijn proeverij. Datum later bekend
Familietoernooi
Kamp

Noteer deze data in je agenda
Donderdag 27 april
Zaterdag 20 mei
Woensdag 24 mei
Zondag 24 september

Koningsdag - Promotie in het Slotpark
Afsluitende massaloop (wandeling) van Down in Town
VALV
Wereld Kinderdag Oosterhout
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Kantinediensten
zaterdag 6 mei 2017
Van
9.00

Tot
10:15

10:15

11:30

11:30

12:30

12:30

13:30

13:30
14:30
16:00

14:30
16:00
18:00

openen
sluiten

dinsdag 9 mei 2017

Barmedewerker
Ouders F: Mirjam
Ouders E: Fleur
Ouders C1: Aniek
Ouders C1: Aya
Ouders B1: Carlos
Ouders B1: Tim
Ouders A1: Matthijs
Ouders A1: Jason
Senioren 1: Robert
Senioren 1: Jeroen
Senioren 3: Anne
Senioren 3: Marjolein
Senioren 2: Tirza
Senioren 2: Agnes
Petra
Emil & Robert

Datum
9-mei

Barmedewerker
Jordy

zaterdag 13 mei 2017
Van
9.30

Tot Barmedewerker
11.00 gesloten, geen wedstrijden

11.00

13.15 gesloten, geen wedstrijden

13.15

14.45 gesloten, geen wedstrijden

14.45

17.30 Kombifit:Trix
Kombifit:Tonny Bruens
openen
Emil
sluiten
Emil & Robert

Kangoeroes
Datum
6-mei

Om
20.00

Als je toch niet kunt probeer eerst je bardienst
onderling te ruilen(ook via de teamouders)

Om Barmedewerker
10.00 Petra

Jarigen in mei
07
08
11
12
13
17
19

William Rentier
Danee van Andel
Leon Voogt
Mathijs Stultjens
Anne-Marie Ridderhof
Martin de Bruijn
Annette van Beek

21
22
24
29
30
31

Jesper Vinken
Finn van Dongen
Jens van Dongen
Berit Poppelaars
Johan Boekholt
Elisa Edens
Bram Stultjens
Marjolein v Oosterhout
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Koppelschieten op 2e Paasdag 2017 bij De Voltreffers.
Er was een goede opkomst: 15 teams hebben meegedaan.
In het begin van de ochtend was het nog fris. Dus na een lekker bakkie koffie of thee en de goede uitleg van
Rick is het koppelschieten van start gegaan. Gelukkig ging al vrij snel de zon schijnen.
In de halve finale stonden Danee en Kjell tegen Emil en Robert. Net zoals elke ronde hadden ze 10 minuten om
de strijd met elkaar aan te gaan. Beide teams wilden natuurlijk heel erg graag in de finale komen en strijden tegen Jurgen en Bjorn. Na 10 minuten was de halve finale nog niet beslist, het ging gelijk op. Het publiek was enthousiast en moedigde beide teams aan. Uiteindelijk hebben Danee en Kjell gewonnen met 25-23 en moesten
Emil en Robert tevreden zijn met een welverdiende 3e plaats.
Na een korte pauze kon de spannende finale gaan beginnen. Ook hier hadden beide teams 10 minuten de tijd
om te beslissen wie er de felbegeerde winnaars van het koppelschiettoernooi 2017 zouden worden. Ook nu
was het publiek aan het aanmoedigen. Na 10 minuten was de stand 21-7 voor Danee en Kjell. Zij zijn DE winnaars van het zonnige koppelschiettoernooi 2017. Er was een zeer mooie 2e plaats voor Jurgen en Bjorn. We
hebben de dag afgesloten met een lekker broodje hamburger of frikandel. Om een goede samenvatting van de
dag te krijgen heeft er nog een diepte-interview plaatsgevonden met Ninthe. Zij vond het een leuke dag. En op
de vraag wat Ninthe het leukste vond zei ze "Het schieten!". Doeiiiiii en tot het volgende gezellige Sjokker evenementen!!!

Contactgegevens Korfbalvereniging De Voltreffers
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www.voltreffers.nl
E-mail De Voltreffers:
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