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Van de bestuurstafel
Sfeer en gezelligheid rondom de NALV
Afgelopen vrijdag 15 december kwamen circa vijfentwintig leden en
ouders van leden bij één om hun bijdrage te leveren voor de NALV.
De kantine was geheel in kerstsfeer gedompeld. Belangrijke punten
die langskwamen:
 Beëdiging van Arjan Klijsen als Algemeen Bestuurslid;
 pinapparaat in de kantine;
 bijna 50% van seniorleden heeft zijn spelregelbewijs al gehaald;
 financieel jaar afgerond;
 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt vervolg
 accommodatie nieuws.
Na afloop was er een aangename borrel met hapjes, zodat de plannen voor 2018 verder besproken konden worden. De presentatie is te vinden op de website onder Recente Vergaderstukken:
http://www.voltreffers.nl/media/files/171215%20Presentatie%20NALV%20De%20Vo
ltreffers.pdf
Hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018 gewenst,
Namens het bestuur, Marleen, Arjan en William

Uitslagen 9 december

Uitslagen 16 december

Voltreffers 1
Scheldevogels 2
Focus 1
Springfield A2
Voltreffers B1
Sporting Delta D2
Voltreffers E1
Voltreffers E2

‘t Capproen 1
Voltreffers 2
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Springfield B1
Voltreffers D1
Good Luck E1
Eymerick E1

13 - 10
15 - 08
17 - 05
09 - 08
05 - 07
09 - 03
10 - 07
13 - 04

Voltreffers F1

Albatros F1

01 - 30

Voltreffers 2
Voltreffers 3
Voltreffers A1
VIOS B2
Voltreffers D1
Good Luck E1
OJC '98 E1
GKV/Enomics F1

Wedstrijdprogramma zaterdag 23 december 2017

Vertrek bij uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

NKV 4
DSO (K) 5
Volharding/Emergo A1
Voltreffers B1
PKC/SWKGroep D3
Voltreffers E1
Voltreffers E2
Voltreffers F1

16 - 06
15 - 07
14 - 07
05 - 05
07 - 09
05 - 09
05 - 08
29 - 06
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 januari 2018

Voltreffers 3
Zaterdag 2 december speelde Marianne helaas haar laatste minuten.
Door een vervelende blessure zal ze helaas niet meer binnen de lijnen te
vinden zijn. Het team was bijna compleet voor haar afscheid. Marianne,
bedankt voor de fijne korfbaljaren samen!
Vrijdag 15 december was de NALV. De kantine was gezellig versierd.
Waarvoor onze complimenten! Het derde was hierbij het best vertegenwoordigd met maar liefst 7 leden. We dagen de andere teams uit om ons
de volgende keer te overtreffen.
Zaterdag 16 december eerst de wedstrijd tegen DSO gewonnen met 15-7.
Daarna zijn vier spelers doorgegaan naar de Rotary Santa Run. 3 km hardlopen voor één van
de goede doelen. En
natuurlijk werd er
daarna nog gezellig
een drankje gedronken.

Het 3e, naast korfballen nog veel meer.
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WIJ ZOEKEN JOU!!!
Vacature voorzitter korfbalvereniging de Voltreffers
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/sport)verenigingen;
 In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader;
 Toezicht houden op en 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.
Zorgdragen 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)
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Wil je 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)

Jarigen in januari
01
02
04
05
13
17
18
21
22
24
26
27
28
31

Ingrid Donkers
Kelsey Moonen
Jan Rokebrand
Petra vd Hoek
Sven de Waard
Arjan van Bree
Rob Bakx
Milou Deleij
Stan Magielse
Fleur Klijsen
Iris van Abeelen
Patricia van Dongen
Marleen Cornelisse
Jasper Mes
Silvana Edens
Trix Deurloo

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 (Saskia Holtrop)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie begin januari 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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Gewijzigd Wedstrijdprogramma zaal 2017/2018
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