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Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,

Graag beginnen wij deze nieuwsbrief met de Highlights van de Algemene Leden Vergadering van 2 mei jl.
Donderdag 2 mei jl. vond de voorjaars ALV van dit seizoen plaats. Enkele belangrijke onderwerpen willen we alvast
met u delen.
De vereniging draait op de inzet van onze vrijwilligers. Er zijn enkele leden (en niet-leden) die heel veel doen. Anderen doen iets minder, maar er zijn ook nog te veel leden die helemaal niets doen. Daardoor ligt er te veel druk op
de schouders van hen die wél wat doen. Met ingang van volgend seizoen willen we dit nog beter gaan verdelen.
We willen dat vanaf volgend seizoen alle seniorenteams ongeveer even veel voor de vereniging doen. Idem onderling voor de jeugdteams (en hun ouders). Dit plan wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Voor de start van het
nieuwe seizoen worden jullie hier verder over geïnformeerd.
In de bestuurssamenstelling hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Adri en Jerry zijn uit het bestuur getreden.
Zij zijn beiden bedankt voor hun bewezen diensten. Daarnaast is Jerry door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste. Het bestuur bestaat nu uit Voorzitter Jan, Penningmeester Rick en Bestuurslid Technische Zaken Enid. De functies van Vice-Voorzitter en Secretaris zijn dus vacant.
Daarnaast zijn er nog diverse andere rollen in commissies en vrijwilligerstaken beschikbaar. Indien je interesse hebt
in of meer wilt weten over een van bovengenoemde bestuursfuncties of een rol in een commissie, schroom dan
niet om vrijblijvend bij het bestuur te informeren.
De vereniging heeft een goed financieel jaar gedraaid. Het bestuur ziet daarom ook geen enkele aanleiding om de
diverse contributiebedragen aan te passen. De contributiebedragen voor seizoen 2019/2020 zijn door de ALV vastgesteld en gelijk aan die van seizoen 2018/2019.
ALV kiest Jerry van Duivenbooden tot Lid van Verdienste
Bij de Algemene LedenVergadering van AMVJ-Martinus op 2 mei trad Jerry van Duivenbooden af als secretaris. Op voordracht van het bestuur benoemde de vergadering hem met
algemene stemmen tot Lid van Verdienste.
Jerry zet zich al tientallen jaren in voor het volleybal in het algemeen en AMVJ, later AMVJMartinus, in het bijzonder. Hij speelt zelf actief volleybal, maar stelt anderen ook in staat
volleybal te spelen o.a. door scheidsrechter te zijn. Dat laatste doet hij op hoog niveau, maar
hij springt ook in voor de lagere klassen. Naast zijn bestuurstaak als secretaris nam hij ook
nog de portefeuilles voor materiaalcommissie en aanspreekpunt technische zaken op zich.
Dit is maar kleine greep uit zijn vele bijdragen aan de club. De benoeming tot Lid van Verdienste is dan ook zeker terecht.

als herinnering ontving Jerry een toepasselijke reproductie.

Resterende jeugdtrainingen seizoen 2018/2019
Het seizoen is bijna ten einde. Er zijn nog drie trainingsweken te gaan. Voor de Meisjes B teams van volgend seizoen vinden selectietrainingen plaats. Deze vinden plaats op donderdag 16 mei en donderdag 23 mei. Beide avonden van 17:30 tot 19:15uur. Een ieder die dit betreft, is afgelopen week hierover geïnformeerd en/of krijgt dit te
horen via de team WhatsApp. Deze twee donderdagen zal MC2 dan meetrainen met het Techniek Klasje. Voor Jongens A en Meiden A blijven de trainingen de rest van de maand (t/m 29 mei) conform het huidige trainingsrooster.
In de eerste week van juni zal de concept teamindeling voor de jeugdteams bekend worden gemaakt. Indien je nog
vragen hebt of als iets niet duidelijk is kun je de Jeugdcommissie benaderen: jeugdcommissie@vvamstelveen.nl
Donderdag 30 mei: GEEN trainingen, Hemelvaartsdag.
1 juni t/m 20 augustus: Zomervakantie.
Woensdag 21 augustus: Start nieuw seizoen, start trainingen conform nieuw trainingsrooster (volgt later).
In de zomervakantie is er mogelijkheid voor de senioren en oudste jeugd om 1x per week te volleyballen. Er vinden
geen trainingen plaats, maar er worden als vanouds mixpartijtjes gespeeld. Dit vindt plaats op de donderdagen van
6 juni t/m 15 augustus van 20:00 tot 22:00uur. De locatie is óf de Nieuwe Bankrashal óf De Meent (wordt later bekend gemaakt). De kosten hiervoor zijn € 2,50 per keer per persoon. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Andere belangrijke data
Uiterlijk in de eerste week van juni wordt de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2019-2020 bekend gemaakt.
De Feestweek in het kader van het 25-jarig jubileum van Zwembad De Meerkamp vindt plaats van zaterdag 22 juni
tot vrijdag 28 juni. Op zaterdag 22 juni (12:00 – 14:00uur) en woensdag 26 juni (14:30 – 17:30uur) zal ook AMVJ
Martinus hieraan een bijdrage leveren door de volleybalsport te laten zien en promoten. Kun en wil je op een of
beide van deze dagen helpen (of volleyballen), geef je dan op via info@vvamstelveen.nl.

Mocht je onverhoopt, om wat voor reden dan ook, je lidmaatschap op willen
zeggen bij AMVJ Martinus, doe dit dan uiterlijk 30 juni, maar liever eerder.
Opzeggen kan alleen door je schriftelijk (via email) af te melden bij ledenadministratie@vvamstelveen.nl met een cc naar penningmeester@vvamstelveen.nl. Indien je minderjarig bent, dient een van je ouders
deze afmelding te sturen. Afmelden bij je trainer of afmelden via de enquête
is NIET voldoende!!
Last practices Youth season 2018/2019
There are three weeks of practices left for this season. For all girls who will be in a B-Youth team next year, there are two important practices left. These practices will be held on Thursday May 16th and Thursday May 23rd. Both evenings from 5.30pm
till 7.15pm. The girls who are expected to be there are already informed by their trainer or will be informed by the group
WhatsApp. These two Thursdays MC2 will join the ‘Technical Class’-group. The last practices of boys A and Girls A will remain
as usual. In the first week of June we will let you know who will be in which team next year. If you have any questions or if
something is not clear, please do not hesitate to contact the Youth Commission by email: jeugdcommissie@vvamstelveen.nl

Thursday May 30th: NO practices, Ascension Day.
June 1st – August 20th: Summer Holiday.
As from Wednesday August 21st the new season will start. The (new) practice schedule will follow in a few weeks.
During the Summer Holiday there is possibility to continue with volleyball. This is reserved for adults and the Ayouth. There will be no practices but short mixed matches as usual. This will take place every Thursday as from
June 6th till August 15th from 8pm till 10 pm. The accomodation will be the New Bankrashal ór De Meent. Costs:
€ 2,50 per person per evening. It is not required to subscribe in advance.

Other important data
Swimming pool De Meerkamp is celebrating their 25th anniversary this year. A whole week there will be festivities from Saturday June 22nd till Friday June 28th. On Saturday June 22nd (noon-2pm) and Wednesday June
26th (2.30pm – 5.30pm) our Volleyballclub is joining the party as well by giving demonstrations and clinics. We
still need some volunteers to help these days (and to play volleyball). Are you interested? Please subscribe for
volunteer work by email to info@vvamstelveen.nl

Do you want to stop your membership at AMVJ Martinus?
Please unsubscribe before June 30th!! Cancellation of the
membership is only possible by email at ledenadministratie@vvamstelveen.nl with cc to
penningmeester@vvamstelveen.nl. When you are not 18
years yet, one of your parents should do this for you. Cancelling the membership by telling your trainer or by filling
in the questionary is NOT sufficient!!

vv AMVJ-Martinus gaat bowlen!!!!!!!!!!!!!
Op woensdag 5 juni hebben we een bowling-event bij Bowling de Kegel om het seizoen dan echt af te sluiten met de
hele vereniging!
We reserveren de banen vanaf 17.00 uur en starten met de
mini's en C-jeugd.
Daarna reserveren we de banen graag vanaf 18.30 uur zodat
ook de A/B-jeugd én senioren/recreanten kunnen bowlen!
Kortom alle leden zijn welkom!
Geef je op! Want we horen graag wie er mee doen, zodat we
het aantal banen en de duur kunnen bepalen.
Wie gaat er gezellig mee? Je kunt je voor 31 mei opgeven bij
de feestcommissie via mailadres:
feestcommissie@vvamstelveen.nl
De vereniging betaalt de baanhuur!
Technische commissie Senioren
Op weg naar de teamindeling
Ten aanzien van het nieuwe seizoen wordt uitgegaan van 3 herenteams en (vooralsnog) 3 damesteams. We willen komend seizoen ieder team met voldoende spelers bemensen. De voorlopige teamindeling volgt begin juni.
Join our team!
Mike Sol stopt als TC Senioren lid. Hierdoor is een vacante plek ontstaan. Heb je interesse in meedoen met deze
gezellige commissie? En wil jij je inzetten voor de spelers, teams en vereniging? Mail naar tc@vvamstelveen.nl of
schiet een van de TC-leden aan.

