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NIEUWSTREFFER
Van de bestuurstafel
De zomer is voorbij, maar de zon schijnt nog volop. Trainingen zijn al begonnen en
de 1e oefenwedstrijden zitten er alweer op. Het nieuwe veldseizoen is begonnen
en dit seizoen gaat ieder team iets organiseren, zodat De Voltreffers een bruisende vereniging is en blijft!
Komende zaterdag (zaterdag 1 september dus!!) organiseert daarom het eerste
team van de voltreffers een BBQ. Ook de tegenstanders zijn uitgenodigd. Broodje
hamburger, frikandellen en salades, mmm ... Jij komt toch ook?
Verder gaan we dit seizoen aan de slag met de vereniging rookvrij maken.
De resultaten van de enquête van dit voorjaar staan hier https://enquete.rookvrijegeneratie.nl/knkv/kvoltreffers/info/infographic-pnhdiwm2xldps/
Ook wordt gewerkt aan de speeltuin (zie ook verderop in deze Nieuwstreffer), het uitwerken van de AVG punten, etc. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor diverse functies, kijk hiervoor op de website:
https://voltreffers.nl/media/files/Vacatures2017_NALV.pdf
Heb je verder ideeën, wil je iets kwijt of heb je een vraag. Stuur ons mailtje naar bestuur@voltreffers.nl
We wensen iedereen een sportief en blessure vrij seizoen!!
Groeten, Arjan, Marleen en William
Trainingspakken ruilmiddag zaterdag 1 september a.s.!
Heb je nog een trainingspak dat te klein is? of je gebruikt hem niet? neem deze dan komende zaterdag 1 september mee en wie weet kunnen we ruilen van trainingspak. Kan je niet komen? Stuur dan een berichtje naar
kleding@voltreffers.nl met een verzoek om te ruilen. Groeten, Jeske

Voor alle (ouders van) leden die jonger zijn dan 16
Per 2 juli is de nieuwste versie van de KNKV wedstrijdzaken app, met extra handige mogelijkheden, beschikbaar. Omdat er bij livegang van deze nieuwe versie ook e.e.a. op de club kan afkomen, delen we dit nieuws met
jou en de vereniging.
Onderdeel van de nieuwste app versie (4.11.0) is namelijk dat jongeren onder 16 jaar per 2 juli persoonlijke gegevens in de app niet meer zelf kunnen aanpassen. Denk hierbij aan pasfoto en telefoonnummer. Vanwaar deze wijziging? Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat
kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de KNKV Wedstrijdzaken app.
Ben je jonger dan 16 jaar en wil je graag je persoonlijke gegevens in de app aanpassen? Dat is mogelijk. Je kan
het e-mailadres van de ouders/voogd doorgeven aan bestuur@voltreffers.nl.
Zodra deze is verwerkt in Sportlink Club kan de ouder/voogd met het eigen e-mailadres inloggen en de gegevens van het kind wijzigen.
In het Sportlink Support Center lees je alles over bovenstaande.
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Wedstrijdprogramma zaterdag 8 en woensdag 12 september 2018

Wedstrijdprogramma zaterdag 15 en woensdag 19 september 2018

Het volledige wedstrijdprogramma is achter in deze Nieuwstreffer opgenomen

Jarigen in September
03
05
08
11
14
18
25
26
29

Jordi Dekkers
Renske van Diepen
Remco Edens
Gwendy van Og
Robert Breeschoten
Finn Wezelman
Eddy Kappert
Evi Holtrop
Kelly Seremak
Jeroen van der Pool
Yvonne de Rek
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Trainingstijden veld najaar 2018
dinsdag:
S1, S2 en A (in overleg
Kombifit

19.30 – 20.30 uur
19.30 – 20.30 uur

donderdag:
C, D en F
A en B
S1, S2 en S3

18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur

Geplande oefenwedstrijden zaterdag 1 september:
13.30 uur Voltreffers A1 – Sporting Delta A4
13.30 uur Voltreffers 2 – GKV 5
15.00 uur Voltreffers 1, Focus 1, ROV Eureka 1 (driekamp)
15.00 uur Voltreffers 3 – GKV 7
Aansluitend heerlijke Barbecue!!

In overleg met het bestuur heeft de beheercommissie de taak op zich genomen om de kinderspeelplaats grondig te renoveren. De doelstelling was
om deze plek zo veilig mogelijk te maken.
Inmiddels zijn alle aanpassingen aan het speeltoestel voltooid.
De schommels, het klimtouw en de glijbaan zijn vernieuwd. Daarnaast
hebben wij scherpe kanten aan de constructie weggewerkt of omkleed om
verwondingen aan armen, benen of hoofd te voorkomen.
Alleen het oppervlak binnen de afrastering moet nog vergroot worden en
voorzien van extra scherp zand.
Deze laatste werkzaamheden vormen geen belemmering om nu al te genieten van de voorzieningen.

Noteer deze datum in de agenda
30 september

- Wereld Kinderdag Oosterhout

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: vertrouwenspersoon@voltreffers.nl (Mireille Breijaert)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie eind augustus 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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Vervolg wedstrijdprogramma najaar 2018/2019

