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NIEUWSTREFFER
Maandag 22 januari ontvingen wij het bericht dat oud-lid

HELMA PALUDANUS
op 21 januari 2018 is overleden
echtgenote van
(schoon)moeder van
oma van

Fred Paludanus (oud-lid),
Mascha (trainer/coach E2) en Bjørn
Tamara en Iwan
Daniëlle, Quinten (D1), Kjell en Danee (E2)

Namens alle Voltreffers wensen wij jullie allemaal heel veel sterkte in de komende tijd.

Uitslagen 11 en 13 januari
Voltreffers B1
Volharding/Emergo 1
Voltreffers A1
Keep Fit '70 B2
Voltreffers D1
DeetosSnel E3
SDO (V) E3

ADO B2
Voltreffers 1
TOGO A2
Voltreffers B1
WION D1
Voltreffers E1
Voltreffers E2

Uitslagen 16 en 20 januari
05 - 17
15 - 20
08 - 07
01 - 05
08 - 00
07 - 13
00 - 18

Wedstrijdprogramma zaterdag 27 januari 2018

Vertrek bij uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

Voltreffers 3
Voltreffers 1
Terda 1
DSO 5
Voltreffers A1
Voltreffers B1
Vitesse (Ba) D2
Voltreffers E1
Voltreffers E2

Terda 2
ZKV 1
Voltreffers 2
Voltreffers 3
Seolto A2
Juliana B2
Voltreffers D1
Ventura Sport E1
NKV E2

10 - 10
05 - 10
20 - 08
08 - 19
17 - 04
06 - 00
07 - 08
09 - 05
22 - 04
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Wedstrijdprogramma zaterdag 3 februari 2018

Vertrek bij uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

Contract shirtsponsor 2G Technics voor 2 jaar verlengd
Op 20 januari is het sponsorcontract tussen 2G Technics en het A1-team van korfbalvereniging De Voltreffers
met 2 jaar verlengd. Sponsor 2G Technics was al 3 jaar shirtsponsor van dit team. Tijdens de kampioenswedstrijd
in het voorjaar werd de basis gelegd voor de verlenging van het contract. De directeur van de 2G Technics, de
heer G. Meesters en bestuurslid Arjan Klijssen ondertekenden beiden het nieuwe contract. Ook de komende
twee seizoenen speelt de A1 weer met de vertrouwde shirtreclame van 2G Technics. Een verlenging waar veel
wederzijds vertrouwen in doorklinkt zowel vanuit de Voltreffers als van 2G Technics. Korfbalvereniging De Voltreffers is uiteraard bijzonder blij dat de plezierige samenwerking wordt voortgezet.
2G Technics
2G Technics verzorgt, binnen elke productieomgeving, de benodigde nieuwbouw en aanpassingen van productieprocessen. Hierbij ligt de aandacht vooral in het interne transport. Zowel horizontaal (rollenbanen, kettingtransporteurs, bandtransporteurs) als verticaal (goederenliften, stapelaars, ontstapelaars). Tevens verzorgt 2G
Technics speciaal-oplossingen in de automatisering van bestaande productieprocessen en interne logistieke problemen.

dhr. G. Meesters van 2G Technics en rechts bestuurslid Arjan Klijssen van De Voltreffers

Foto: Arjan van Alphen
Tekst: Antoine Stultjens

groepsfoto met links bestuurslid A. Klijssen en
geheel rechts de heer en mevrouw Meesters
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Jarigen in februari
01
03
04
09
11
17
18
19
22
24

Marjolein Vorspaget
Lise Geerts
Robert Trefflich
Jamilia Janssen
Nicole Leijten
Iris Hoeven
Tirza Kroos
Etiënne Wolthers
Mirthe Hoeven
Debby Kappert
Carmen Asbreuk
Tiek van den Broek
Janou Paans

WIJ ZOEKEN JOU !!!
Vacature voorzitter
Word JIJ het gezicht van onze vereniging? Wil je in contact staan met zowel onze commissies binnen de vereniging als met onze externe partijen op gemeentelijk niveau en binnen de korfbalwereld?









Als voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur. De volgen taken vallen hieronder:
Het leiden van de vereniging;
Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
Coördineren van de bestuurstaken en het toezicht houden daarop;
Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere (korfbal) verenigingen;
In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader;
Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en het
huishoudelijk reglement;
Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
Algemeen bestuurslid is ook van harte welkom!!
Interesse? Meld je aan bij Marleen, Arjan of William of stuur een e-mail naar bestuur@voltreffers.nl
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Vertrouwenscontactpersoon (M) gezocht
Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor,
geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Redactie wil meer KOPIJ !!





Verzorgen en verspreiden van de NIEUWSTREFFER;
Verzorgen en onderhouden van de website;
Verzorgen van affiches, programmaboekjes, publicaties op het mededelingenbord, e.d.;
Contacten onderhouden met de pers.

Sponsorcommissie zoekt leden !!






Opstellen van en uitvoeren van een sponsorbeleid;
Werven van sponsoren;
Contacten onderhouden met sponsoren.
Zorg dragen voor het ontwikkelen van een meerjarig sponsorbeleid;
Het toezien op het uitvoeren van de genoemde tegenprestaties in het sponsorcontract.

Teamouder iets voor jou?





Contactpersoon naar andere ouders;
Regelen van vervoer van jeugdleden;
Regelen van taart bij Kampioenschap;
Inlichten van sponsor bij mogelijk kampioenschap van zijn team.
Verder zoeken wij nog mensen voor :

 Scheidsrechter of Jeugdwedstrijdleider
 Trainer/Coach
Interesse? Meld je aan bij de tc@voltreffers.nl of één van de TC leden (Remko v. A., Anne, Ellen, Babette)
Wil je zelf op een andere manier inzetten? Dat kan natuurlijk ook!! Meld je dan aan bij één van
onderstaande commissies :
Beheer ( beheer@voltreffers.nl )
Kantine ( kantine@voltreffers.nl )
Website ( webmaster@voltreffers.nl )
Contactgegevens Korfbalvereniging De Voltreffers
Website De Voltreffers:
www.voltreffers.nl
E-mail De Voltreffers:
bestuur@voltreffers.nl (secretaris William Rentier)
Telefoon De Voltreffers:
06 15129414 (secretaris William Rentier)
E-mail wedstrijdsecretariaat: voltreffersoosterhout@gmail.com (wedstrijdsecretaris Arend van den Hoek)
E-mail kledingcoördinator:
kleding@voltreffers.nl (Jeske Rentier)
E-mail vertrouwenspersoon: mireille.breijaert@gmail.com (Mireille Breijaert)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie begin februari 2018
Kopij voor de NIEUWSTREFFER aanleveren uiterlijk zaterdag vóór de verschijningsdag via nieuwsbrief@voltreffers.nl.
In onze NIEUWSTREFFER zijn advertenties van onze sponsors opgenomen. Bij de sponsors zonder website is het telefoonnummer onder de advertentie geplaatst. Bij de overige advertenties kun je via ctrl – click de website benaderen
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