Jaargang 8 nr 3 week 05/2018

NIEUWSTREFFER
Van de bestuurstafel
Deze ronde een korte en zakelijke Nieuwstreffer.
Met zijn drieën als bestuur proberen we met veel active vrijwilligers de verschillende
activiteiten binnen onze vereniging op een goede wijze tot uitvoering te brengen.
Veel dank aan al die vrijwilligers!!
Marleen, Arjan en William

Uitslagen 27 januari
Blauw Wit (K) 1
Rust Roest 6
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Focus B2
Voltreffers D1
Vriendenschaar E4

Voltreffers 1
Voltreffers 2
Rodebo/Maaskanters 1
Springfield A1
Voltreffers B1
Juliana D1
Voltreffers E1

Uitslagen 3 februari
25 - 08
18 - 09
11 - 15
09 - 07
07 - 04
03 - 11
09 - 12

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 februari 2018

Wedstrijdprogramma zaterdag 17 februari 2018

Wedstrijdprogramma 24 februari 2018

Voltreffers 1
Voltreffers 2
Voltreffers 3
Juliana B2
ADO D1
Voltreffers E2

Or.Zw./De Hoekse 1
Rust Roest 6
Focus 1
Voltreffers B1
Voltreffers D1
OJC '98 E1

12 - 07
10 - 14
03 - 19
01 - 02
17 mrt
07 - 03
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Vandaag is de kaartverkoop van de Korfbal Leaguefinale gestart. Om de aandacht te vestigen op de ontknoping van de competitie hebben we een videoteaser gemaakt. Onze vraag aan jullie is of jullie deze willen delen
via jullie online kanalen.
Download hier de teaser: http://bit.ly/KLFteaser
YouTube: https://youtu.be/7duqjpUCaiU
Groepstickets
Gaan jullie dit jaar als vereniging naar de derde Korfbal Leaguefinale in Ziggo Dome? Maak dan gebruik van de
25+ en 50+ ticketacties en beleef deze unieke korfbaldag samen met al je clubgenoten en/of familie. Deze
kaarten zijn vanaf vandaag voor zeer aantrekkelijke tarieven beschikbaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar via: http://bit.ly/KLFclub
We kunnen het enorm waarderen als jullie informatie over de Korfbal Leaguefinale en/of de groepstickets op
jullie site willen plaatsen, zodat we in een volgepakt Ziggo Dome van onze sport kunnen genieten. We hebben
twee bijlages toegevoegd, die jullie eventueel ter ondersteuning kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Tim van Peppen
Afdeling Marketing en Communicatie KNKV
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NIEUWSTREFFER
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

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.
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NIEUWSTREFFER
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 )

Gewijzigd Wedstrijdprogramma zaal 2017/2018

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 eind februari 2018
Kopij voor de NIEUWSTREFFER aanleveren uiterlijk zaterdag vóór de verschijningsdag via nieuwsbrief@voltreffers.nl

