What’s hot ?
Weinig tijd om de hele nieuwsbrief te lezen? Hieronder de belangrijkste punten alvast. Meer info staat
uiteraard verderop in de nieuwsbrief
Eind februari is de contributie-inning voor de 2e helft van het seizoen
Opgeven voor het kamp kan nog steeds, maar wacht niet te lang!
15 februari ouder-kind toernooi voor de mini’s (en hun ouders natuurlijk)
Binnenkort start VVC met de volleybalspeeltuin voor 4-5-6 jarigen
Bij de recreantengroep op maandagavond is er weer plaats voor nieuwe speler/speelsters
Ook bij de dames-trim afdeling is er nog ruimte ivm blessures en zwangerschappen.
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Voorwoord
Wanneer ik aan de nieuwsbrief begin, stuur ik het bestuur altijd even
een mailtje met de vraag wie het voorwoord wil schrijven. Meestal
krijg ik dan wel een reactie van één van mijn medebestuursleden die
iets te melden heeft.
Echter, deze keer had niemand iets noemenswaardigs te melden. In
dit geval betekent dat vooral “geen bericht is goed bericht”. Het gaat
namelijk gewoon lekker zijn gangetje binnen VVC.
Het 45 jarig jubileum hebben we in de kerstvakantie gevierd met
een geslaagd “glow in the dark” toernooi, iets wat we zeker vaker
gaan doen.
De commissie die de bedrijvencompetitie organiseert is weer aangevuld waarbij het vooral goed is te
zien dat zich nieuwe gezichten aanmelden om te helpen. Ook de voorbereidingen voor het VVC Kamp,
ouder-kind toernooi en het CMV toernooi zijn in volle gang.
Tevens gaan we binnenkort starten met een nieuw initiatief voor kinderen in de leeftijd van 4-5-6 jaar:
de volleybalspeeltuin. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.
Op financieel gebied loopt alles ook volgens plan, waarbij we zelfs al enkele meevallers kunnen melden
(bijv. de opbrengst van de rabobank clubkas campagne en een grote clubactie die meer opgeleverd
heeft dan begroot).
De grootste uitdaging is en blijft echter het vinden van sponsoren. Als relatief kleine vereniging zijn we
niet interessant voor de meeste bedrijven en moeten we het dus vooral hebben van ouders en spelers
met een eigen onderneming. Ken of weet je nog mensen die interesse hebben om één van onze teams
te sponsoren of te adverteren in deze nieuwsbrief, neem dan even contact op met Sandra via pr@vvcbest.nl.
Sportief gezien gaat het ook voor de wind. We hebben al enkele winterkampioenen mogen huldigen, en
een aantal teams zijn nog steeds in de race voor een kampioenstitel dit seizoen. Daarnaast hebben we
sinds kort een 3e heren trim-team, welke volgend seizoen mee gaan doen in de Geldrop-competitie.
Voor de technische commissie begint binnenkort de grote puzzel weer om de teams voor komend
seizoen samen te stellen. Spelers die gaan studeren, op buitenlandse stage gaan (of juist
terugkomen), leeftijd, zwangerschappen en natuurlijk het aantal beschikbare spelers/speelsters zorgen
ervoor dat dit ieder seizoen weer opnieuw een uitdaging is. Om de TC hiermee te helpen is het dan ook
belangrijk dat jullie de jaarlijkse enquête die binnenkort weer komt op tijd invullen en inleveren.
Kortom, we zijn met z’n allen bezig er weer een mooi seizoen van te maken 
Met sportieve en redactionele groet,
Pascal van Kempen
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Van de activiteitencommissie
Pietentraining
Traditiegetrouw komen op de woensdag voor 5 december altijd een tweetal zwarte pieten op bezoek
bij de trainingen van de mini’s. Onze mini’s wilden maar wat graag met de pieten op de foto:
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15 februari ouder-kind toernooi
Over paar weken hebben wij een leuk evenement op de planning staan, er komt namelijk een ouder-kind toernooi. Het
is dan de bedoeling dat de ouders naar de training van hun kind(eren) komen om mee te doen in plaats van te kijken !
Het is dus geen gewone training, maar een toernooitje met gemixte teams. Dus ouders, trek je sportieve outfit aan en
kom samen met je kind volleyballen.
Je hoeft je voor deze avond niet in te schijven omdat het op een normale trainingsavond is en jullie er dan sowieso
allemaal al zijn. We hopen dat iedereen kan komen en dat we er een leuke en sportieve avond van gaan maken.
Datum:
Tijd:
Locatie:

15-2-2017
mini’s 1-2 van 17:30 tot 18:30 (nieuwe zaal)
mini’s 4-5 van 18:30 tot 19:45 (oude zaal)
Sporthal Naestenbest

Mini van de maand
Gaby van Sluisveld
Hoe oud ben je? 9 jaar
Hoe lang speel je al volleybal?

Bijna 3½ jaar

Wat vind je het leukst om te doen bij het volleyen?

Passen en set-uppen

Heel erg leuk!
Wat vind je nog leuk behalve volleyen? Atletiek, knutselen, kletsen met
vriendinnen en spelletjes doen.
Heb je nog broertjes/zusjes? 2 zussen, Iris en Joyce
Heb je huisdieren? Ja, konijn Mindy
Wil je zelf nog iets vertellen? Ik vond het heel gezellig om bij Dames 1 mee te
doen en heb er veel van geleerd. Ik wil later zelf ook in dames 1 volleyballen.
Hoe vond je het om mee te spelen bij dames 1 ?
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(Winter-)kampioenen
Omdat de jeugd 2 halve competities speelt gedurende het seizoen, kennen we daar sinds enkele
seizoenen het fenomeen “winterkampioenen”. Daarnaast halen sommige miniteams zo af en toe een
eerste plaats op de minitoernooien. Hieronder een collage van de kampioenen

Pagina 5 van 11

Volleybal Vereniging Conditio Best
Ook jij kunt VVC Best sponsoren via sponsorkliks !!!!
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3356

Van de penningmeester: contributie-inning 2e helft

Rond 25 februari willen gaan we de 2e helft van de contributie voor dit seizoen innen. Mocht je af en
toe aan het eind van je geld wat maand tekort komen, hou hier dan rekening mee!

Grote Clubactie
Ook dit seizoen zijn een aantal enthousiaste mini- en jeugdspelers op
pad te gaan om loten te verkopen voor de grote clubactie. Ze hebben dit
ook dit keer weer een heel mooi aantal loten verkocht, maar liefst 335
stuks. Dit heeft onze vereniging dan ook een mooi bedrag opgeleverd:
€756!
De topverkoper dit jaar was Iris Meijer met 60 !!!! loten, gevolgd door
Annabel Hartel die er 43 verkocht heeft.
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee.

Van de Ledenadministratie
Nieuwe leden
Ook in deze nieuwsbrief mogen we weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:
Mini’s 2:

Lana van den Heijkant en Lieze van de Velde

Mini’s 4:

Martijn Bergmeester en Myra Angel

Jongens C1:

Arjen Schoonus

Recreanten:

Jan Otten en Florian Allaart

Allen van harte welkom bij VVC Best!
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Van de technische commissie
Volleybalspeeltuin voor 4, 5 en 6 jarigen.
Om spelers op jonge leeftijd al bij VVC te gaan betrekken,
willen we binnenkort de volleybalspeeltuin gaan opzetten.
De volleybalspeeltuin is bedoeld om jonge kinderen van 4,
5 en 6 jaar op 6 woensdagavonden vanaf 8 maart kennis
te laten maken met het volleybal. Het gaat vooral om
plezier te hebben in bewegen (met en zonder bal) en de
motoriek meer te ontwikkelen. De volleybalspeeltuin is
een voorbereiding op het circulatieminivolleybal (CMV).
Kortom, de speeltuin is speels, actief en heeft de
motorische en sociale ontwikkeling van het kind tot doel.
De kosten hiervoor zijn 2,50 euro per training (dus €15 voor alle 6 de avonden).
Heb je, of ken je kinderen die hier graag aan mee zouden willen doen of zou je zelf willen mee willen
helpen om ze te begeleiden, dan graag een berichtje naar Anita@vvc-best.nl.
De planning is om deze 8 maart van 17.30 uur tot 18.30 uur in de nieuwe zaal van sporthal
Naestenbest van start te laten gaan bij voldoende belangstelling van zowel spelers als
begeleiders/trainers.
Opgeven kan tot 22 februari.
Voor meer informatie kun je bij Anita terecht.
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Supporters en scheidsrechters/tellers gevraagd voor minitoernooi 2 april.
Op 2 april is het cmv/minitoernooi weer bij VVC.
Onze mini's kunnen dan weer laten zien wat ze het afgelopen seizoen allemaal bijgeleerd hebben.
Natuurlijk zijn opa's, oma's, broertjes, zusjes en andere familieleden en bekenden van harte welkom
om te komen kijken en ze aan te moedigen.
Zoals afgelopen jaren gaan we ook weer lekkere en leuke cupcakes verkopen waarvan de opbrengst
ten goede komt aan onze clubkas.
Natuurlijk kunnen we ook niet zonder scheidsrechters/tellers.
Deze zijn VAN HARTE WELKOM in een blok van ongeveer 12.00 uur tot 15.00 uur en/of van 15.00 uur
tot 17.30 uur.
Je kunt je ook per tweetal opgeven.
Graag voor opgave of vragen een mailtje naar Anita@vvc-best.nl.

Nieuwe heren trim 3
Al enige weken is het nieuwe heren trim 3 team aan het trainen op maandag in sporthal Naestenbest.
Dit team wordt geleid door Maarten, die met een aantal ervaren competitiespelers en enthousiaste
spelers vanuit de recreantengroep volgend seizoen gaan spelen in de Geldropcompetitie.
De eerste succesvolle oefenwedstrijden zijn achter de rug.
Met het vertrek van de heren uit de recreantengroep is er hier weer plaats voor nieuwe
spelers/speelsters.
Mocht je sportieve mensen kennen die hier zouden willen spelen dan graag even een berichtje naar
tc@vvc-best.nl.
Ook bij de damesafdeling is er nog ruimte ivm zwangerschappen en blessures.

Pagina 8 van 11

Volleybal Vereniging Conditio Best
Ook jij kunt VVC Best sponsoren via sponsorkliks !!!!
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3356

Balletje

Sommige teams hangen hun vuile was liever niet buiten, maar in
plaats daarvan hangen ze deze in de sporthal, getuige onderstaande foto:







Eén van de teams had zo haar eigen varianten op bowlen, zoals ballen op de andere baan krijgen,
of zelfs de slurf uit de goot gooien.
Een ander team liet duidelijk zien dat ze een vrouwelijk team waren, na afloop zag de hele tafel
rose (of was het rosée?)
De “grote” deelnemers aan het glow in the darktoernooi kregen allemaal een fles VVC Douchegel
als aandenken. Balletje heeft begrepen dat de grootste uitdaging was om douchegel te vinden die
VVC-Blauw was
Balletje zag pas geleden wel een héél aparte manier om te achterhalen van wie een gevonden vest
was: door te ruiken! Suggestie van Balletje: bij de volgende kledingactie een vest bestellen met je
naam erop. Is een stuk makkelijker!
Van zijn lichtgevende collega’s heeft Balletje gehoord dat het “glow in the dark” toernooi een groot
succes is geweest. Ze vonden het leuk om met jullie mee te doen!

Van de Sponsor Commissie
Sponsorkliks
Vraag je je wel eens af waarom er zo gehamerd wordt op sponsorkliks? Een eenvoudigere manier van
geld verdienen voor je club is er gewoonweg niet! Alles bij elkaar is er al meer dan €900
binnengehaald op deze manier namelijk.
Het aantal webshops wat aangesloten is bij sponsorkliks neemt nog steeds iedere maand toe!
Je vindt onze pagina op: http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3356
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Club van 50
Wat is VVC’s club van 50
Het doel van "VVC's club van 50" is om jaarlijks een veelvoud van €50 binnen te halen voor onze
vereniging. Er zijn namelijk veel mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en graag iets
willen doen, maar die sponsoring een stapje te ver vinden gaan. Lid worden kan op individuele basis,
maar ook als gezin, familie, team, bedrijf enzovoort.
Meer info via PR@VVC-Best.nl

VVC Best activiteitenkalender:
15 februari

Ouder-kind toernooi

2 april

CMV toernooi bij VVC Best

22 april

Feestavond

26-28 mei

VVC Kamp
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Verjaardagen
01-feb

Charlotte van de Laak

04-mrt

Sandra van der Heijden-Rood

01-feb

Jelle Schippers

04-mrt

Tessa Hoogenboom

02-feb

Ton van Brakel

07-mrt

Gerard Kloppenburg

06-feb

Iza van Boekel

07-mrt

John Wildenboer

07-feb

Esmee van Zandvoort

07-mrt

Jorick Boer

13-feb

Linda Bekkers

08-mrt

Gonneke Lammers

17-feb

Maartje Versluis

09-mrt

Bo van de Ven

20-feb

Alex Limpens

11-mrt

Mark Hofstede

20-feb

Anoek Neggers

12-mrt

Kaira Zeegers

22-feb

Thijs Lambooij

15-mrt

Sandy Merks

29-feb

Kris Timmermans

16-mrt

Meike van der Wal

01-mrt

Teunis Meijnen

21-mrt

Monique van der Weijden

02-mrt

Janet van Eijs

30-mrt

Zoë van Kempen

VVC Best is ook actief
op twitter onder de
naam @vvcbest

Op facebook zijn we te
vinden onder de naam VVC
Best
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