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Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:

Het laatste nieuws:
De eerste wedstrijd is gespeeld. De heren hebben afgelopen woensdag in de beker
tegen Grol uit Groenlo in de districtsbeker hun eerste ballen geslagen. Helaas ging
de winst naar het sterkere Grol, maar gaf het spel in de eerste wedstrijd in een
nieuwe samenstelling vertrouwen.
Vanaf zaterdag 14 september gaat de competitie voor iedereen van start. Op
zaterdag spelen onze jongste talenten met de CMV hun eerste wedstrijden,
gevolgd door D4 en H1 op woensdag 18/9, D1 op vrijdag 20/9, JB, MC, D2 en D3 op
zaterdag 21/9 en MB op zaterdag 28/9. Alles hierover te vinden op de app –
Nevobo.nl Mijn competitie (gratis). Ga elkaar aanmoedigen.
De thuiswedstrijden moeten ook door een scheidsrechter worden gefloten en door
tellers worden geteld. Om te zorgen dat we een vereniging zijn waarin we van
elkaar weten wat we doen en wie de andere leden zijn, fluiten en tellen we bij
elkaar. De roosters hiervoor volgen op heel korte termijn. Test je spelregelkennis
op www.volleybalmasterz.nl

Kom onze teams aanmoedigen, raadpleeg
de app – Nevobo.nl Mijn
competitie voor de
speeldata/tijden en de
speelzaal

Zin om te helpen met het
opzetten van de nieuwe
vereniging? We zoeken nog
vrijwilligers voor de diverse
werkgroepen.
Meld je aan bij één van de
bestuurders.
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Voorzitter:
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Nieuw te vormen bestuur:
Voor het te vormen nieuwe bestuur zijn we zoekende en om ALLE leden de
mogelijkheid te geven toe te treden als bestuurder geven wij u graag de
mogelijkheid om u aan te melden. We zien uw reacties graag tegemoet en welke
positie u ambieert. U kunt zich aanmelden bij één van onze bestuursleden.
Op korte termijn zijn we op zoek naar een jeugd coördinator – iemand niet zo zeer
met een technische insteek, maar iemand met een luisterend oor voor trainers,
coaches en ouders. Iemand die in staat is om regelmatig bij trainingsavonden van
de jeugd in de sportzaal aanwezig te zijn. Je bent het gezicht/contact voor alles wat
met de jeugd te maken heeft en houd goed contact met het bestuur.
Geïnteresseerd, neem dan contact met de voorzitter op.
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11 december opheffingsvergadering DES en The Phantoms
16 december verenigingsdag met thuiswedstrijden
18 december oprichtingsvergadering nieuwe vereniging

Faska Nieuwenhuis
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