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Seizoensbrief 2019-2020 

 

Beste volleybalvrienden, 

 

Na een mooi en vol seizoen met een aantal kampioensteams, spannende wedstrijden, 

gezellige  feesten, een sportief jeugdkamp en wellicht een enkele teleurstelling, zijn de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang.   

Net als vorig seizoen ontvang je bij deze mail minder informatie dan voorheen. Zo zijn de 

teamindeling, de namen van trainers/coaches en trainingsdagen op de website  van 

Volley Zuid te vinden. Ook het komende jaar is de website sowieso de plek waar je alle 

informatie kunt vinden over wedstrijden, zaalroosters, activiteiten etc. Kijk dus 

regelmatig op volleyzuid.nl om op de hoogte te blijven. Toch ook een paar zaken die we 

onder ieders aandacht willen brengen: 

 

Start trainingen 

Vanaf 19 augustus starten de trainingen voor de senioren. Vanaf 26 augustus gaat ook de 

jeugd van start. 

  

Seizoensopening met de ALV BINGO 

Op vrijdag  13 september organiseren we vanaf 19.30 uur de kick off van het seizoen met 
een leuke avond. Waar we vorig jaar een borrel hebben georganiseerd, gaan we nu voor 
een ouderwets gezellige avond met de ALV BINGO. Een leuke start van het seizoen met 
alle (ere)leden en ouders van jeugdleden. We vertellen jullie tussen de verschillende 
bingo rondes wat de stand van zaken van de vereniging is en de plannen voor het nieuwe 
seizoen. Het huidige bestuur gaat bijna in dezelfde samenstelling door en vraagt jullie 
steun hierin. Alleen Marjon van der Maat heeft besloten om haar bestuursfunctie neer te 
leggen. Verderop in deze brief kort aandacht over de ontstane vacature.  
 
Zet de ALV BINGO dus alvast in je agenda. Om 19.00 uur gaan de deuren open en om 
19.30 gaan we beginnen. Het programma van deze avond en de agenda van de 
ledenvergadering is eind augustus te vinden op de website.  
 

Nieuw shirt 

De shirts zijn besteld en worden gedurende de zomervakantie bij ons afgeleverd. Nadat 

de bedrukking is toegevoegd, gaan we langs bij alle teams om de shirts uit de delen. Aan 

het einde van de zomervakantie zullen we via een betaalverzoek ieder lid een tikkie 

sturen om de shirts te betalen. Wanneer we geen nummer beschikbaar hebben dan zal 

de Penningmeester contact opnemen om het bedrag voor het tenue te innen.   

 

Voor de jongste jeugd gaan we een nieuw systeem hanteren. Voor 15 euro per seizoen 

huurt een jeugdlid het shirt van Volley Zuid. Aan het einde van het seizoen zal het shirt 

weer ingeleverd moeten worden. Ouders zullen hier aan het begin van het seizoen over 

worden geïnformeerd.  

 

 

 

 



 

Rabobank: IBAN NL65 RABO 0101190352 

Kamer van Koophandel:  24287104 

NeVoBo: CKM1H25 

Volley Zuid 

Sporthal Mercatus 

Spinozaweg 398 

3076 ET 

Rotterdam 

 

info@volleyzuid.nl 

www.volleyzuid.nl 

 

Correspondentie 

Arenastraat 7 

3078 ZT Rotterdam 

 

 

Sponsoring 

Zoals je eerder hebt kunnen lezen, stopt ons bestuurslid Sponsoring.  Daardoor zijn we op 

zoek naar een nieuw bestuurslid. Dus mocht je de vereniging willen helpen op het gebied 

van Sponsoring (of als bestuurslid of in de ondersteuning hierin) dan zouden we daar ook 

heel blij mee zijn. Je hoeft niet persé een sales tijger te zijn en alle bedrijven af te gaan. 

Ook losse sponsoractiviteiten, zoals de Grote Club Actie, de verkoop van autowasbonnen, 

de Vrienden van Volley Zuid kunnen apart van elkaar opgepakt worden. Of help ons om 

een bedrijf binnen te komen om ons te sponsoren. Wil jij een steentje bijdragen? Mail 

dan de voorzitter via voorzitter@volleyzuid.nl.   

 

Oefenwedstrijden 

Het is mogelijk om een oefenwedstrijd te organiseren in onze eigen sporthal. Dit kan op 

zaterdag 7 september. Wil je voor jouw team een blok reserveren? Neem dan contact op 

met Michel via voorzitter@volleyzuid.nl. 

 

En ook goed om te weten: 

We zijn druk aan het beachvolleyballen in Sportpark Olympia. Voor de volwassenen kan 

er op maandag en woensdag gevolleybald worden in het zand. Heb je interesse om mee 

te doen? Mail dan naar beach@volleyzuid.nl. Op donderdag richten we ons op jeugd en 

volwassenen uit de wijk. Op deze manier kunnen we nieuwe leden binnen halen. De 

jeugd van Volley Zuid is hierbij ook welkom tussen 19 en 20 uur.  Vanaf 20 uur zijn de 

velden voor volwassenen.  

-  

- Verder zijn we altijd op zoek naar handjes om ons te helpen. Wil jij iets voor de 

club doen? Mail dan naar info@volleyzuid.nl. 

- En ouders opgelet! Vanaf komend seizoen willen we bij elk jeugdteam werken 

met een teammanager. Hiervoor vragen we ouders om ons te helpen. Wat de functie 

inhoudt leggen we aan het begin van het seizoen uit.  

 

Dat was het voor nu. Wil je heel de zomer op de hoogte blijven? Houd dan de website en 

social media in de gaten.  

 

Wij wensen je nog een mooie zomer en een fijn volleybalseizoen! 

 

Het bestuur    

Michel van Jaarsveld    
Ron de Koning     
Niels de Gelder  
Albert Gorter 
Floor te Lintel Hekkert  
Anita de Beer 
Milon van Seventer 
Marjon van der Maat 
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