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Beste leden,
De vorige twee seizoenen vielen grotendeels in het water door corona. En met de avondlockdown, die eind
november is ingegaan, blijkt maar weer dat deze gezondheidscrisis nog zeker niet voorbij is. Weer wordt de sport
hard geraakt. Er ging een streep door alle wedstrijden in december en trainen in de avonduren kan niet meer. Het
volleybal staat weer even op een laag pitje. Dat betekent niet alleen gemis aan sportiviteit, maar ook aan veel
gezelligheid voor, tijdens en vooral ook na het volleybal. Want ook de belangrijke ‘derde helft’ in ons Sportcafé
wordt door veel leden gemist.
We zijn in ieder geval blij dat we alle teams nog de mogelijkheid kunnen bieden om op zaterdagen te blijven
trainen en het is fijn dat zoveel leden daar gebruik van maken. Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar ons
gebruikelijke volleybalritme weer kunnen oppakken. Samen komen we er ook nu weer doorheen.
We sluiten het jaar in ieder geval af met deze boordevolle nieuwsbrief. Zo hebben we ondanks het abrupte einde
van deze 1e seizoenshelft sportief succes te melden met twee winterkampioenen! Daarnaast hebben we mooie
resultaten behaald met de inzamelingsacties van de Plus en Rabobank. Verder vind je in deze nieuwsbrief een
korte terugblik van het bestuur op de eerste helft van het seizoen, hebben we materiaalnieuws en vestigen we
uiteraard de aandacht op onze aankomende activiteiten en de laatste openstaande vacatures.
Met een kleine versnapering, wensen we jullie voor nu veel leesplezier en voor straks een heel sportief en gezond
2022.
Het bestuur
VVC Best

Doe via de sponsorklikspagina van
VVC-Best je aankopen en lever een
financiële bijdrage aan de vereniging
zonder dat het jou een cent extra kost.
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Nieuwe volleyballen en materiaalbeheerder
Zoals de naam al zegt draait het in onze sport om de volleybal.
Volgens de NeVoBo spelregels is een volleybal rond en heeft de
bal een omtrek tussen 65 en 67 centimeter. De bal weegt tussen de
260 en 280 gram. Helaas voldeden een aantal oude ballen met
loslatend leer niet meer aan deze eisen. Gelukkig hebben we als
vereniging 10 nieuwe MIKASA V300W volleyballen kunnen
aanschaffen. Deze bal is ook geel met blauwe accenten, maar heeft
toch weer een iets ander uiterlijk (zie de kerstballen in de boom).
Veel speelplezier met deze nieuwe ballen.
Naast het up-to-date houden van de speelmaterialen, organiseert
VVC-Best elk jaar ook een kledingactie, zodat onze leden tegen
sterk gereduceerde prijs volleybalkleding kunnen aanschaffen. Het
coördineren van de speelmaterialen en de kledingactie is een
belangrijke taak binnen de vereniging. We zijn zeer verheugd om te
kunnen melden dat Bart Nelemans (Heren 1) zich met veel
enthousiasme op deze taak gaat storten

Oproep aan iedereen!
Controleer na je wedstrijd en training of alle ballen zijn opgeruimd. De beheerder heeft het
afgelopen half jaar alle verdwaalde ballen van VVC verzameld in zijn magazijn. Dat bleken
er wel 25!! te zijn. Gelukkig zijn deze nu wel weer terug.

Tegelijk met het overgaan naar het administratiesysteem van Sportlink, heb ik naast mijn taak als
penningmeester, tijdelijk de ledenadministratie overgenomen. Mijn voornaamste taak was om te zorgen dat
jullie persoonsgegevens goed in het systeem kwamen te staan. Bedankt allen voor jullie hulp daarbij! Van
de 157 uitgedeelde formulieren, heb ik er inmiddels 133 teruggekregen. Natuurlijk kijken we uit naar de
rest.
En dat het updaten nodig was, bleek wel uit het feit dat bij meer dan de helft van de leden wel iets niet
overeen kwam met wat bij ons bekend was. Bij deze daarom de oproep om, bij een wijziging in je
persoonsgegevens, dit zeker door te geven aan ledenadministratie@vvc-best.nl. Zeker omdat we Sportlink
vaker willen gaan gebruiken als informatiekanaal.
De mail over de CTB, via Sportlink verstuurd, is bij een aantal leden in de Spam-folder terechtgekomen.
Geef dan in je mailbox aan dat mails van VVC in je Inbox terecht mogen komen. Inmiddels heb ik Saskia van
Deijne (dames trim 3) wegwijs gemaakt in Sportlink en neemt zij de ledenadministratie op zich. Succes
Saskia, met deze leuke taak!
Groetjes, Daphny
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ten eerste willen we jullie nog bedanken voor de geslaagde bowlingavond van vorige maand. Het bowlen
was weer als vanouds gezellig en de opkomst hoog. Hieronder de agenda (onder voorbehoud natuurlijk)
voor het resterende seizoen.
Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi (mini’s)
26 januari
Avondactiviteit (senioren)
4 februari (verplaatst t.o.v. vorige nieuwsbrief!)
Middagactiviteit (jeugd + mini’s)
11 februari (verplaatst t.o.v. vorige nieuwsbrief!)
Ouder-Kindtoernooi (mini’s)
16 maart
Laatste Speeldag – Feestavond (alle leden)
9 april
Ook de kampcommissie is weer bij elkaar geweest en heeft alvast een datum geprikt:
10,11,12 juni 2022
Zet dit dus alvast in je agenda, later hoor je meer!!

Vacature Secretaris
Algemene
Ledenvergadering
Vindt in 2022 plaats op
Donderdag 7 juni
om 20:00 uur

VVC Best zoek met ingang van
seizoen 2022-2023 een nieuwe
Secretaris (bestuursfunctie)
Interesse en meer info:
secretariaat@vvc-best.nl

De laatste maanden heeft VVC mee mogen doen aan twee sponsoracties.
De eerste actie was van de PLUS waarbij iedereen sponsorpunten kreeg
bij de boodschappen. De leden van VVC hebben deze punten fanatiek gespaard
en gedoneerd aan VVC wat tot een mooi bedrag van 776 euro heeft geleid.
De tweede actie was de Rabo Clubsupport actie waarbij de Rabobank jaarlijks het
verenigingsleven een steuntje in de rug geeft. Leden van VVC die een rekening hebben
bij de Rabobank konden punten verdelen over de verenigingen in Best en dat heeft een mooi bedrag van
ruim 422 euro opgeleverd.
Bij elkaar toch weer ruim 1.000 euro die meehelpen om onze vereniging ook financieel gezond te houden.
PLUS, Rabobank en alle leden die gesponsord en gestemd hebben, Bedankt!
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De eerste maanden van het nieuwe bestuur
We zijn de voorbereidingen van dit seizoen in juni gestart met een bijna geheel nieuw
bestuur. Dat is best even wennen. In deze eerste weken zijn we vooral heel druk bezig
geweest met de teamsamenstellingen, allerlei competitiezaken, veel administratie en
het terugvinden van zoekgeraakte spullen (zoals spelerskaarten en wedstrijdshirts, die
we door de lange competitiestop niet meer goed konden traceren 😊). De periode
daarna stond vooral in het teken van een goede competitiestart in september, een
kennismakingsrondje langs alle teams, en het organiseren van de eerste activiteiten
zoals het vriendjes- en vriendinnetjes toernooi bij de mini’s en de zeer drukbezochte
bowlingavond in november.
Afscheid
Een nieuw bestuur betekent natuurlijk ook dat verschillende vrijwilligers een stapje terug hebben gedaan. Maarten
Goossens heeft na ruim 10 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Joost Beenker. Het wedstrijdsecretariaat
van Nancy Blankenvoort is overgenomen door Rik Knapen. Ruud & Anita Uittenbogaard (o.a. TC en AC) hebben
een welverdiend stapje teruggedaan. En Marc Goorhuis heeft besloten te stoppen met de ledenadministratie en
het beheer van onze website. We bedanken al deze leden voor hun jarenlange en tomeloze inzet voor onze
vereniging!
De volleybal vibe
Na twee seizoenen met weinig volleybal door de coronacrisis, stond deze eerste seizoenshelft vooral in het teken
van het terugwinnen van de volleybal vibe. Samen met alle coaches en trainers hebben we onze aandacht zoveel
mogelijk gericht op de sportieve prestaties, maar vooral ook op gezelligheid op en rondom het veld en mooie
activiteiten. Ondanks dat de coronacrisis in december weer hard heeft toegeslagen en we in de weken daaraan
voorafgaand behoorlijk hebben lopen worstelen met het coronatoegangsbewijs, hebben al onze leden in de
eerste maanden van dit seizoen toch weer lekker en voluit kunnen volleyballen. Met een leuke groep mini’s, zeven
Nevobo teams (2x dames, 3x meisjes, 1x heren en 1x jongens), acht Trim teams (6x dames en 2x heren) en een
goed gevulde groep recreanten zijn we ook dit seizoen weer prima vertegenwoordigd. Tegelijkertijd ziet het
bestuur ook een dalende trend in het ledenaantal. Dat merken we niet alleen aan het aantal teams, maar ook aan
de minimale bezetting van de teams. Ledenwerving is daarom een belangrijk thema voor het bestuur. Hieraan
gaan we nadrukkelijk aandacht besteden in ons nieuwe beleidsplan dat we in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering hopen te kunnen vaststellen. In de 2e seizoenshelft gaan jullie daar meer over horen. Heb je nu
al goede ideeën of wil je meedenken, laat het ons weten!
Vacatures
Door het stoppen van een aantal vrijwilligers viel er aan het begin van het seizoen gelijk een groot gat. We zijn dus
hard op zoek gegaan naar nieuwe mensen en zijn blij dat we die ook voor aantal functies hebben gevonden. De
ledenadministratie is inmiddels overgenomen door Saskia van Deijne (DT3), we hebben Bart Nelemans bereid
gevonden om het materiaalbeheer op zich te nemen en ook voor de website en sponsoring maken we inmiddels
vorderingen. Daarnaast zijn we heel erg blij dat Arjen-Kars Boer als aspirant het bestuur is komen versterken.
Uiteraard blijven we altijd op zoek naar mensen die zich extra willen inzetten, met name voor onze
activiteitencommissie, de bedrijvenvolleybal competitie en uiteraard het 50-jarige jubileum van VVC Best.
Ten slotte een belangrijke oproep: na dit seizoen eindigt de maximale termijn van negen jaar van onze huidige
secretaris Leon van den Biggelaar. We zijn dus hard op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor deze
belangrijke bestuursfunctie.
We kijken uit naar de 2e seizoenshelft. Met enige spanning vanwege de aanhoudende coronacrisis, maar vooral
ook met veel energie en mooie sportieve ontwikkelingen.
Het bestuur
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Winterkampioenen
De competitie ligt momenteel helaas stil, maar toen er nog gespeeld mocht worden, hadden dames 1 en meisjes
B1 al voldoende punten binnengehaald om kampioen te worden.
Door de coronamaatregelen werden de laatste wedstrijden wel zonder publiek gespeeld. Een bijzondere
gebeurtenis, maar het enthousiasme was er niet minder om.
Beide teams moesten spelen tegen de nummer 2 in de competitie en beide teams wonnen 4-0 waardoor ze niet
meer in te halen waren. In de 2e seizoenshelft mogen beide teams uitkomen in een hogere klasse.
We feliciteren beide teams met hun kampioenschap en hopen dat de winterstop snel weer voorbij is.

De volleybal meiden van VVC-Best MB1 (v.l.n.r. Laura, Janne, Lizzy, Suus, Noor, Merith, Ella, Nikki en Rihanna) en de
trainer/coaches Arjen-Kars en Joyceline) zijn kampioen van 2021

Dames 1 van volleybalvereniging VVC-Best (v.l.n.r. Pien, Kris, Marieke, Lynn, Evi, Esmee, Britt, Edith (trainer/coach) en Britt) zijn
uitzinnig na het veroveren van het kampioenschap.
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