What’s hot ?
Weinig tijd om de hele nieuwsbrief te lezen? Hieronder de belangrijkste punten alvast. Meer info staat
uiteraard verderop in de nieuwsbrief
16 december bowlen met VVC
28 december een “glow in the dark” oudjaarstoernooi t.g.v. ons 45 jarig jubilieum
Gezocht: cameraman/vrouw
Inschrijving voor het VVC kamp 2017 is geopend
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Voorwoord
Met 5 december in het verschiet
Dit keer een voorwoord van VVC’s dichtpiet
Genietend van een biertje en een lekkere sigaar
Blikt hij samen met de Sint terug op afgelopen jaar
Bij het oudjaarstoernooi konden de VVC-ers hun buikje lekker vullen
Want de oliebollen van Ruud waren weer om te smullen
Dat bakken zit die familie Uittenbogaard wel in het bloed
Zo weet Heidi hoe je lekkere cupcakes bakken moet
Bij ons CMV-toernooi waren ze dan ook in no-time allemaal verkocht
Waardoor de penningmeester weer een mooie bijdrage verwachten mocht
Ondanks de goede voorbereidingen en het harde trainen van iedereen
Bleef het aantal kampioenen helaas beperkt tot één
Want met goed volleybal, en supporter die uitblonken in heel veel kabaal
Ging meisjes C1 vorig seizoen als enige met een kampioenstaart aan de haal
De feestavond begon zoals ieder jaar met onbeperkt eten van frietjes
En werd afgesloten met het karaoke-zingen op allerlei bekende liedjes
Bij het “club van 50 beachtoernooi” aan het einde van het seizoen
Zagen we dat de VVC-ers het ook in de zandbak best wel leuk doen
Maar ook bij de 2016 editie van de BBVC
Deden onze teams weer een leuk potje mee
Ondertussen is het nieuwe seizoen weer van start gegaan
En zien we dat enkele van onze damesteam dit seizoen hun mannetje staan
Ze draaien in hun klasse mee in de bovenste regionen
Hopelijk kunnen we dat aan het eind met de bekende VVC-taarten belonen
Ook voor de rest van het seizoen zijn er weer veel leuke dingen bedacht
Want wat de activiteitencommissie nu allemaal weer heeft bedacht
Het VVC Kamp, bowlen en glow-in-the-dark gecombineerd met oliebollen
Ouder-kind toernooi, feestavond en samen met de club van 50 in het zand rollebollen
Kortom, weer een mooi jaar / seizoen met leuke activiteiten voor de boeg
Ondertussen heeft deze volleybalpiet van het dichten bijna genoeg
Met deze laatste nieuwsbrief van dit jaar houdt jij het dan ook voor gezien
En wenst jullie tot slot fijne feestdagen en een sportief en gezond 2017
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Van de activiteitencommissie
Bowlen
Op 16 december gaan we weer gezellig met zijn allen bowlen in
het vrijetijdscentrum in Best.
We hebben de avond in twee delen opgesplitst:
Van 19.00 tot 20.30 uur mogen de mini’s van niveau 5, C en B
jeugd (en natuurlijk hun coaches en trainers) en van 20.30 tot
22.00 uur mogen de A jeugd, de senioren, de trimteams en de
recreanten de baan op.
Voor het bowlen vragen we een bijdrage van 7,50 per persoon,
dit is inclusief 1 consumptie.
Wil je mee gaan bowlen, stuur dan even een mail naar ac@vvcbest.nl.
Betalen graag via bankrekening NL93RABO0107015668 t.n.v. VVC Best onder vermelding van bowlen
en je voor + achternaam.
We hebben per blok maar ruimte voor 50 bowlers dus wie zich het eerst heeft ingeschreven en betaald
heeft, is verzekerd van spelen!

Glow in the dark toernooi
Dit jaar bestaat VVC al weer 45 jaar. Een aantal van jullie kunnen zich
ongetwijfeld het geweldige beachtoernooi nog wel herinneren wat we
hadden bij het 40 jarig bestaan. Dit keer doen we het iets minder
uitgebreid. Omdat er aan het einde van het seizoen ook al de
feestavond en het kamp is, hebben we bedacht het jaarlijkse
oliebollentoernooi te gebruiken om onze verjaardag te vieren.
Het wordt dan ook niet zo maar een oliebollentoernooi, maar een glow
in the dark volleybaltoernooi.
Dit wordt gehouden op 28 december (dus in de kerstvakantie).
Voor de C-jeugd hebben we de zaal beschikbaar van 18:30u tot 20:00u, voor de A & B jeugd,
senioren, recreanten en trim van 20:00u tot 22:00u.
Je hoeft je niet vooraf aan te melden, maar zorg wel dat je ongeveer een kwartiertje van tevoren
aanwezig bent zodat we tijd genoeg hebben om teams samen te stellen.
We laten het aan jullie hoe je op wil gaan vallen in het donker. Wit kan, maar fluorescerende kleuren
zijn natuurlijk veel leuker. Ook is er met wat zoeken haarlak, schmink of make-up beschikbaar welke
heel goed werken voor een glow in the dark toernooi.
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VVC kamp 2017
In 2017 is er weer een grandioos VVC Kamp. In tegenstelling tot
voorgaande jaren wordt dit niet een kamp voor alleen de mini's en
jeugdigen, maar gaan we met z'n allen op kamp. Dit houdt in dat alle
leden van alle leeftijden welkom zijn. Wat we allemaal gaan doen
tijdens het kamp blijft nog een verrassing. Wat we wel kunnen
verklappen is dat er op vrijdagavond een spannende avondactiviteit
georganiseerd wordt!
Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt je meer informatie, en ook
het inschrijfformulier!

Van de penningmeester: incasso 1e helft contributie

Wellicht hebben de leden met een rekening bij de ing bank het gemerkt, maar de incasso van de 1 e
helft van de contributie is niet helemaal goed gegaan (door een storing bij de bank werden alle
incasso’s van de ing afgekeurd). Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is de 3 e poging
als het goed is net verwerkt door de banken. Hopelijk nu met succes.
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Van de Ledenadministratie
Nieuwe leden
Sinds eind vorig seizoen hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook zijn
sommige speelsters weer terug van weggeweest.
Allemaal van harte welkom bij VVC !
Manadda Chaila

DT3

Romy Hardiek

MB2

Mellissa van Merkerk

DT3

Emine Mert

MC2

Susan Beekmans

DT3

Lara Vorstenbosch

MC2

Danka Prusak

DT4

Claire Cornelissen

MI5

Els van Wolfswinkel

DT6

Iza van Boekel

MI5

Kitty Schoof

DT6

Jill Hendriks

MI5

Inge Bazuin

DT7

Lizzy Brouwers

MI5

Monique van der Weijden

DT7

Maud den Braven

MI5

Christian Watkins

HS3

Ricky Severins

MI5

Mees de Graaf

JC1

Arjen Kars Boer

RE

Noa van Reijmersdal

MB2

Saran Altangerel

RE

Pien Sanders

MB2

Aron Hardiek

VE

Mini van de maand: Nikki Schuringa
hoe
hoe
wat
hoe

oud ben je? Ik ben 10 jaar oud
lang speel je al volleybal? Ik denk nu ongeveer 2 jaar
vind je het leukst om te doen bij het volleyen? De conditietraining
vond je het om mee te spelen bij dames 1 ? Ik vond het heel erg leuk om

mee te mogen doen.
wat vind je nog leuk behalve volleyen? Paardrijden
heb je nog broertjes/zusjes? Ik heb nog 1 broertje, Jesse
heb je huisdieren? Wij hebben geen huisdieren
wil je zelf nog iets vertellen?. Nee, hoeft niet
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Van het wedstrijdsecretariaat
Jammer genoeg komt het nog al eens voor dat scheidsrechters te laat in de zaal zijn
wanneer ze moeten fluiten. Als scheidsrechter dien je namelijk 30 minuten
voor aanvang van de wedstrijd zelf aanwezig te zijn (voor bijv. controleren
nethoogte, wedstrijdformulier, aangeven wanneer er ingeslagen mag worden enz).
Scheidsrechters krijgen voortaan een mailtje vooraf ter herinnering.

Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank clubkas campagne is ondertussen achter de rug. Helaas hebben we
niet genoeg opgehaald voor het ballenkanon. De grote winnaar was de
voedselbank in Best met ruim €3000.
Als VVC hebben we toch nog €400 opgehaald met deze actie. Alle stemmers bij
deze bedankt!
Volgend jaar gaan we weer mee doen, immers, alle beetjes helpen!

Cameraman/vrouw gezocht
Vanuit verschillende teams is de vraag gekomen of we een keer wat filmpjes
van ze kunnen maken, zodat ze hun spel beter kunnen analyseren. Nu kan
Ruud wel filmpjes maken met zijn fototoestel, maar dat zijn dan vooral
korte filmpjes. We zijn dan ook op zoek naar iemand die het leuk zou vinden
met zijn/haar camera af en toe onze teams te filmen.
Meer info via tc@vvc-best.nl
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Balletje












Bij het ophalen van de bestelling van de kledingactie kwamen we
onder andere een trainingsjack tegen met het opschrift “Jack”. We zijn
ook nog op zoek geweest naar een trainingsbroek met daarop “Broek”,
maar die is niet gevonden.

Balletje denkt het geheim achter de jeugdige uitstraling van Dames
1 gevonden te hebben. Deze dames zijn namelijk gek op guacamole, en
van de restjes avocado kun je natuurlijk een prima gezichtsmaskertje
maken.

Ook heeft balletje het geheim achter de overwinningen van Dames
1 gezien. Uit concurrentieoverwegingen gaan we dit hier niet prijsgeven,
maar het is iets met zelfrijzend bakmeel, eieren en boter
Eén van de coaches wilde het goede voorbeeld geven aan haar team, en deed dus de spelregeltoets
mee. Blijkbaar heeft ze aardig wat opgestoken afgelopen jaren, want ze had alle 70 vragen goed!
Bij een groot deel van de nieuwe scheidsrechters zitten de spelregels er goed in ondertussen.
Omdat de website van de volleybalbond nogal eens haperde moesten ze namelijk meerdere malen
opnieuw beginnen
Balletje is blij te zien dat na de forse groei van de dames teams, er nu ook weer een nieuw heren
team het licht gezien heeft: sinds de herfstvakantie hebben we een heren trim 3. Ze spelen nog
geen competitie, maar zijn al wel op zoek naar teams voor oefenwedstrijden (mogen ook teams
van buiten de vereniging zijn). Meer info via tc@vvc-best.nl
Balletje is ook blij te zien dat de belangstelling voor de 2 e training is toegenomen.
Binnenkort gaat balletje zich ook met duistere zaken bezig houden … er komt namelijk een “glow in
the dark toernooi”
Hij vraagt zich dan ook af hoe iedereen gaat zorgen dat ze op gaan vallen in het donker
Denk je als mini van de maand en nieuwbakken scheidsrechter eindelijk het libero-verhaal te
snappen, speelt dames 1 zonder …
Overigens is Dames 1 af en toe ook live in het buitenland te bewonderen, vanuit de sporthal
worden soms live beelden naar het zonnige zuiden gestuurd, waar één van hun teamleden stage
loopt.

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 bijna €850 binnengehaald op
deze manier namelijk.
Het aantal webshops wat aangesloten is bij sponsorkliks neemt nog steeds iedere maand toe!
Wat suggesties voor de komende feestmaanden:

Je vindt deze, en vele andere webshops 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:
16 december

Bowlen

28 december

Glow in the dark toernooi

2 april

CMV toernooi bij VVC Best

26-28 mei

VVC Kamp
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Verjaardagen
04-dec

Erna Habibija

30-dec

Jorden van Gennip

06-dec

Guus Koole

31-dec

Kees Scheepens

06-dec

Lieke Anne Welvaarts

31-dec

Romy Hardiek

06-dec

Tessa Dickens

02-jan

Robin Peijnenborgh

07-dec

Karin Raaijmakers

03-jan

Monique van Stratum

07-dec

Karlijn van der Heijden

04-jan

Ella Eisenberg

10-dec

Nelly Mirakjan

05-jan

Arjen Kars Boer

11-dec

Marc Wetzels

10-jan

Memet Özcan

15-dec

Ali van de Camp

13-jan

Britt Kneepkens

15-dec

Danielle Tanke

14-jan

Mirjam Sanders

15-dec

Maud van den Nieuwenhoff

16-jan

Cas Reniers

16-dec

Frans Sollie

16-jan

Pepijn Reniers

16-dec

Marja Konijnenburg

18-jan

Sema Mert

17-dec

Heidi van der Kallen

19-jan

Bram Uittenbogaard

17-dec

Nienke van de Camp

20-jan

Peter Baudewijns

18-dec

Ella Roelofs

23-jan

Fabian Spierenburgh

22-dec

Manadda Chaila

23-jan

Saskia Nuys

22-dec

Roel Sollie

23-jan

Vesper Spierenburgh

22-dec

Suus Peters

26-jan

Tabitha van Leersum

23-dec

Sascha de Raadt

27-jan

Nancy Blankenvoort

24-dec

Karen van Gennip - Fintelman

28-jan

Hanneke van Harten

27-dec

Daan Koole

29-jan

Danique Sprokholt

29-dec

Saskia van Deijne - van Tilborg

29-jan

Laura Ghitti

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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VVC Best Kamp 2017
Beste leden,
In 2017 is er weer een grandioos VVC Kamp. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit niet een
kamp voor alleen de mini's en jeugdigen, maar gaan we met z'n allen op kamp. Dit houdt in dat alle
leden van alle leeftijden welkom zijn. Wat we allemaal gaan doen tijdens het kamp blijft nog een
verrassing. Wat we wel kunnen verklappen is dat er op vrijdagavond een spannende avondactiviteit
georganiseerd wordt.
Voor wie
Wanneer
Waar

Alle leden van VVC Best
Mini’s
Zaterdag 27 mei +/- 13:00 uur
Overige
Vrijdag 26 mei +/- 18.00 uur
Reusel

- 28 mei 2017 (1 nacht)
- 28 mei 2017 (2 nachten)

Graag willen we weten of jij nu al net zoveel zin hebt in het kamp als wij. Zo ja: Geef je snel op want
vol = vol.
Als je meegaat, verwachten we een aanbetaling van €10,-. Indien je uiteindelijk toch besluit om niet
mee te gaan, ben je dit bedrag helaas kwijt. Reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat we straks
een boel geld uitgegeven hebben, en we aan het eind ineens te weinig deelnemers hebben om de
kosten te dekken.
De uiteindelijke kosten per deelnemer is nog niet definitief, omdat dit afhangt van het aantal
deelnemers.
Omdat we weten dat het niet voor iedereen haalbaar is om het hele weekend aanwezig te zijn, is het
ook mogelijk om een deel van het weekend te komen, hierdoor kun je je opgeven voor één van de
volgende opties:
o Hele weekend
Maximale kosten: €45,o Vrijdag tot zaterdag 20.00uur
Maximale kosten: €30,o Zaterdag 13.00 uur tot zondag 14.00 uur
Maximale kosten: €30,o Vrijdagavond
Maximale kosten: €10,Voor de mini’s
o Zaterdag 13.00 uur tot zondag 14.00 uur

Maximale kosten: €30,-

(Deze bedragen zijn inclusief de aanbetaling van €10)
Om je aan te melden, vul je het aanmeldformulier in en maak je de aanbetaling over. Ben je jonger
dan 18 jaar, vraag dan toestemming van je ouders. Je kunt je aanmelden tot 30 januari 2017. Graag
het aanmeldformulier mailen naar htm.uittenbogaard@outlook.com of afgeven bij Heidi of Anita.
Als je meer informatie wilt hebben, kun je contact opnemen met Heidi Uittenbogaard (email:
htm.uittenbogaard@outlook.com).
Hopelijk zien we je in mei!
Groeten,
De kampcommissie
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Aanmeldformulier kamp VVC Best
Naam
Adres
Leeftijd
Team
Zijn er dingen die je niet mag
eten/drinken (vanwege ziekte,
allergie of geloof)
Gebruik je medicatie waar we
rekening mee moeten houden?
Als je geen eigen verzekeringspasje
hebt van de
ziektekostenverzekeraar:
Verzekering/polisnummer
Lust je friet/snacks?
(Leden onder de 18):
Telefoonnummer ouders (in geval
van nood)
Wanneer zal je op het kamp zijn?
o Hele weekend
o Vrijdag tot zaterdag 20.00uur
o Zaterdag 13.00 uur tot zondag 14.00 uur
o Vrijdagavond

Maximale
Maximale
Maximale
Maximale

kosten:
kosten:
kosten:
kosten:

€45,€30,€30,€10,-

Voor de mini’s
o Zaterdag 13.00 uur tot zondag 14.00 uur Maximale kosten: €30,Indien je nog geen 18 bent, graag hieronder even een handtekening van één of beide ouders dat je
mee mag op kamp.
………………………………………………………………………………………………. (Naam)
………………………………………………………………………………………………. (Handtekening)
Graag de aanbetaling van €10,- overmaken op rekeningnummer NL93RABO0107015668 t.n.v. VVC
Best onder vermelding van Kamp 2017 en de voor- en achternaam van de deelnemer.
Als moment van inschrijving wordt aangehouden het moment dat de aanbetaling is ontvangen op
bovenstaand rekeningnummer.
Het aantal inschrijvingen is beperkt en VOL = VOL
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