Nieuwsbrief 10 september 2019

Jaargang: 9, nummer 1

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,

Het nieuwe seizoen 2019-2020 is van start gedaan. Wij wensen jullie allen een prachtig en succesvol volleybalseizoen toe.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen willen wij graag de volgende belangrijke data melden:
◦
◦
◦
◦
◦

EK mannen: 12 t/m 29 september
Start competitie: 16 september
Start recreantencompetitie: 19 oktober
Herfstvakantie (geen training): 21 t/m 27 oktober
Blacklighttoernooi: 24 oktober

En verder in deze nieuwsbrief:
-

Een bericht van het wedstrijdsecretariaat:

-

Wijziging voor de senioren – Periodieke zaaldienst

-

Oproep: Ballenkids gezocht voor het EK Volleybal in Amsterdam

-

Vrijwilligersoverzicht per team

-

Wisselingen van de Wacht
Nieuw Logo

-

Privacyreglement: Herhaling voor het maken en gebruik van beeldmateriaal

-

Leuk, VIA

-

Voorbereidingstoernooi terugblik

Een bericht van het wedstrijdsecretariaat:
Wedstrijdschema online
Het competitie wedstrijdschema voor seizoen 2019/2020 staat inmiddels online. Voor de jeugd is dat voor de eerste seizoenshelft t/m december 2019.
Kijk allemaal goed naar het complete wedstrijdschema van je eigen team en geef aan je aanvoerder door wanneer
je een wedstrijd niet kan spelen.
Het wedstrijdsecretariaat heeft een paar ‘spelregels’ opgesteld:
* De contactpersoon met wie het wedstrijdsecretariaat communiceert per team is enkel de aanvoerder van het
team.
* Dit contact vindt plaats via email: wedstrijdsecretariaat@vvamstelveen.nl
* Indien een wedstrijd verplaatst dient te worden, geeft de aanvoerder dat direct door wanneer dat bekend is geworden.
* De aanvoerder komt in dat geval met twee realistische voorstellen voor een nieuwe speeldatum en -tijd, waarop
je eigen team in ieder geval kan én waarop de tegenstander waarschijnlijk (conform hún wedstrijdschema) ook
kan.
* Wedstrijdwijzigingen die ingediend worden korter dan 48 uur voor de start van de originele wedstrijd, worden
NIET meer in behandeling genomen.

Verder:
* Een jeugdteam kan maximaal voor twee wedstrijden per seizoenshelft een aanvraag tot wijziging indienen. Voor
seniorenteams is dit maximaal voor drie wedstrijden per heel seizoen.
* Een verzoek tot wijziging dient van een goede reden voorzien te zijn. Het feit dat een bepaalde speler binnen het
team niet aan de wedstrijd deel kan nemen, is GEEN goede reden voor aanvraag van wedstrijdwijziging en wordt
dus niet in behandeling genomen.
* Als er een tekort is aan eigen spelers binnen het team, dient eerst bij de andere teams van de vereniging om invallers gevraagd te worden. Uiteraard alleen bij díe teams en díe spelers die volgens de invallersbepalingen (nog)
mogen invallen. Dit dient de aanvoerder zelf te doen. Het wedstrijdsecretariaat kan hierin wel faciliterend optreden.

Het wedstrijdsecretariaat wenst alle teams van AMVJ Martinus een sportief en succesvol seizoen toe!

Wijziging voor de senioren – Periodieke zaaldienst
Het nieuwe seizoen heeft voor de seniorenteams enkele wijzigingen m.b.t. de wedstrijdtijden. Vanaf dit seizoen zullen alle seniorenteams, uitgezonderd DS1, op maandag op het late slot hun thuiswedstrijden spelen. Omdat er op
dit slot maar drie velden beschikbaar zijn betekend dit dat er altijd minimaal één senioren team niet hoeft te spelen.
Om deze reden stelt het bestuur voor de maandagen waarop wedstrijden worden gespeeld voor dat één team dat
die avond geen wedstrijd heeft, verantwoordelijk is voor aanleveren van scheidsrechters voor de wedstrijden en
een barvrijwilliger. De huidige verwachting is dat ieder team 4 maandagen per seizoen een zaaldienst zullen dienen
te vervullen, op basis van het gemiddeld aantal spelers per team zou dit betekenen dat ieder lid 2 maandagen per
seizoen extra aanwezig is. Het team dat verantwoordelijk is voor de zaaldienst dient zeker toezicht te houden dat
alles netjes door de spelende teams wordt opgeruimd.
Voor de scheidsrechter toewijzing van de jeugd- en DS1 wedstrijden zullen gaan wij proberen om de meeste wedstrijden te laten uitvoeren de teams die dezelfde dag spelen. Wanneer dit niet haalbaar is zal een beroep gedaan
worden op de andere senioren teams om maximaal 2 scheidsrechters te leveren, dit zal voornamelijk zijn voor de
wedstrijden van JA1 en DS1 waar een VS-2 scheidsrechter voor nodig is. Omdat DS1 geen zaaldienst zal draaien
waarbij een bardienst van toepassing is, zullen wij zorgen dat de totale teambelasting alsnog gelijk is aan die van de
andere senioren teams.
Tot de herfstvakantie willen wij op basis van bovenstaande voorstel proefdraaien waarbij het volgende schema gehanteerd zal worden zolang er zich geen wijzigingen voordoen.

De wedstrijd- en/of scheidsrechtercommissie zal zoals gebruikelijk met de aanvoerders delen welke wedstrijden er
per avond zijn en de aanvoerders tevens op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Het streven dat dit minimaal één keer in de week gebeurd voordat de wedstrijden gespeeld worden.

Voor het fluiten zal dit betekenen dat ieder team in ieder geval over 3 VS-2 scheidsrechters dient te beschikken. De
teams zijn zelf verantwoordelijk om te verzorgen dat de leden de relevante scheidsrechter- en baropleidingen hebben gevolgd alvorens zij hun taken gaan vervullen. In het geval van vragen over deze opleiding en verzoek tot het
krijgen van traingingen hierin kan contact opgenomen worden met Hans Vinken (Scheidsrechter) en Patrick Heijboer(Bar). Indien een team niet in staat is voldoende vrijwilligers te leveren voor hun zaaldienst is het team verantwoordelijk voor het zoeken naar vervanging.

Oproep: Ballenkids gezocht voor het EK Volleybal in Amsterdam
Voor het Europees Kampioenschap Heren Volleybal in Amsterdam zoekt de NeVoBo ballenkinderen. Een super leuke
en mooie gelegenheid om onze topsport van dichtbij te zien in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Vanuit onze vereniging hebben zich inmiddels 2 kinderen aangemeld. Uit contact met de NeVoBo afgelopen bleek dat zij nog 2 kinderen zoeken voor woensdag 18 september: aanmelden 14.15 uur – klaar rond 22.00 uur.
Mochten jullie, of jullie kinderen, het leuk lijken om als ballenjongen of -meisje hier actief voor te zijn, meld je dan
z.s.m. aan door een email te sturen vrijwilligers@nevobo.nl en vermeld hierin je naam, adres en leeftijd op tevens
natuurlijk voor welke dag en/of wedstrijd je wilt helpen. Er zijn op iedere dag 2 wedstrijden. De leeftijd van de kinderen die de NeVoBo zoek is tussen de 12 en 16 jaar.
Op de dag zelf krijg je een T-shirt, eten en drinken. Daarnaast krijgt het kind 1 vrijkaart voor een volwassene. Meer
informatie kun je vinden op www.nevobo.nl.

Vrijwilligersoverzicht per team
Binnen onze vereniging is het cruciaal dat iedereen, naast het volleyballen en de betaling van contributie, een bijdrage levert. Dit is nodig
om te zorgen dat onze vereniging met haar activiteiten door kan gaan,
de gezelligheid kan blijven bestaan en wij verder kunnen groeien. Om
dit te waarborgen dient iedereen zijn of haar bijdrage te leveren, als
iedereen dat doet, wordt het draaiende houden van de vereniging
eenvoudiger en lichter. Daarom heeft het bestuur een richtinggevend
Vrijwilligersoverzicht opgesteld met hierin wat van ieder lid per team
verwacht wordt. In het bestand hierboven is ook aangegeven hoe jij je
kunt aanmelden voor bepaalde vrijwilligerstaken. Het bestuur bedankt iedereen alvast vooraf voor jullie inzet.

Wisselingen van de Wacht
Mini-coördinatoren
Rinze Hogeterp en Rogier Langeveld zijn de twee nieuwe minicoördinatoren! Waarschijnlijk hebben de ouders van de mini’s dit al gemerkt. De communicatie omtrent het CMV Volleybal draait door de heren al op volle toeren. Voor vragen met betrekking tot de mini’s kunt u
zich tot de mini-coördinatoren wenden, op de woensdagen zijn zij vrijwel altijd in de hal te vinden. Maar het kan ook via mini@vvamstelveen.nl .
De belangrijke data, waaronder de data van de toernooien, zijn te vinden op de website.
Jeugdcommissie
We hebben weer een goed bezette jeugdcommissie! Theresia de Jong, Eric Booltink, Marije Faber en Marieke de
Gijsel vormen de nieuwe jeugdcommissie. Zij zijn in april al voortvarend begonnen aan de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen. Van de selectietrainingen voor de meisjes B-jeugd, de gezamenlijke training van JA1 en H1,
tweede trainingen voor de 4 lijnteams tot de teamindelingen en trainingsschema’s, er is al een hoop werk verzet
door deze bedreven clubgenoten. Uiteraard staat de jeugdcommissie open voor vragen, tips en opmerkingen en
dat kan door een van de commissieleden aan te schieten of via jeugdcommissie@vvamstelveen.nl .
Technische commissie senioren
Bij de TC Senioren is Vera Brandsma gestopt. Wik, Esther, Jack en Rein gaan nu verder als viertal. Zie hieronder de
verdeling:
Jack Zwemmer:
D1 en H3
Wik ten Holt:
D2
Esther Vermeulen:
H2 en D3
Rein Zondergeld:
H1
Versterking van de TC is altijd welkom. Heb je interesse? Meld je aan via TC@vvamstelveen.nl .
Nieuwe trainers
Binnen onze trainersgroep zijn er een aantal nieuwe gezichten dit seizoen.
We zien meer jeugdleden die het trainersvak willen leren en als buddy/hulptrainer gekoppeld zijn aan een meer
ervaren trainer. Dat is heel mooi.
Albert Willems is de nieuwe trainer van Heren 1. Op de woensdag traint Albert JA1 en H1.
Sanne ten Holt is de nieuwe trainster van Heren 3. De heren zijn gepromoveerd en wilden uitgedaagd worden.
Daar zorgt Sanne wel voor, heren maak je borst maar nat!
Adinda Maijenburg traint MA1 op de donderdag. Heel mooi dat Adinda (uit Dames 1) deze rol pakt, daarmee is ze
een mooi voorbeeld voor de meiden.
Bij de mini’s helpt Theresia de Jong om de trainersgroep vorm te geven. Elsefien, Anisha, Resa en Roosmarijn zijn
nieuwe gezichten binnen de trainersgroep. Jasmijn was vorig jaar hulptrainer en neemt nu de lead bij de mini’s niveau 3. Meiden heel gaaf dat jullie dit doen!
Maar hiermee willen we de andere trainers, die zich opnieuw een seizoen hebben gecommitteerd, zeker niet tekort doen. Alle trainers bedankt voor jullie bijdrage ook dit seizoen weer!
Voor dames 2 zoeken we nog een trainer. Ook bij de mini’s is nog een ervaren trainer zeer gewenst. Wie heeft
interesse, we horen het graag!
Wedstrijdsecretaris
Jerry van Duivenbooden is komend seizoen onze wedstrijdsecretaris. Na vele jaren inzet is Arjen Kreike er mee gestopt. Daarna is een vacante functie ontstaan. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die deze taak
op zich wilt nemen. In de tussentijd zijn we Jerry enorm dankbaar dat hij de functie interim wilt vervullen!

Penningmeester
Afgelopen ALV is Adri van Mourik afgetreden als penningmeester en opgevolgd door Rick Ottenhof. Vanaf dit seizoen vallen alle penningmeester besluiten onder de verantwoordelijkheid van Rick. Omdat er echter bepaalde periodieke handelingen (zaalhuur, innen contributie, betalen trainers, etc.) nog niet eerder door Rick zijn uitgevoerd,
zal komend seizoen een overgangsperiode zijn waarin Rick door Adri wordt opgeleid. Tot volledige overdracht
heeft plaatsgevonden, heeft Adri aangeboden de administratie te voeren. Wij plaatsen dit bericht om leden op de
hoogte te stellen van deze overdracht, dit seizoen kunnen jullie zowel van Rick als Adri berichten ontvangen.

Secretaris
Nu Jerry van Duivenbooden gestopt is als secretaris, is deze functie vacant. Maar goed nieuws, we hebben een
gegadigde! Melissa Wijchers zal in de komende ALV worden voorgedragen door het bestuur.

Nieuw Logo
De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om een nieuw logo te ontwikkelen en hierbij alle belangen mee te
nemen. Hieronder presenteren wij het normale logo op een witte achtergrond en daarnaast een negatief logo op
rood welke o.a. vanaf dit seizoen op wedstrijdshirts zal komen te staan. Onze dank gaat uit naar Thierry van Trirum
als ontwerper hiervan. In de loop van komende seizoen zullen wij ook het logo in de hal vervangen.

Normaal logo:

Negatief logo (op rood):

Privacyreglement: Herhaling voor het maken en gebruik van beeldmateriaal
Bij de start van het nieuwe seizoen willen wij graag iedereen herinneren aan het privacyreglement dat sinds vorig
jaar actief is voor onze vereniging. De kernpunten die wij hieruit willen benadrukken zijn:
Het plaatsen van teamfoto’s en niet aanstootgevende relevante evenementen- en actiefoto’s op de eigen website
en Facebook pagina is toegestaan;
Wanneer ander soort beeldmateriaal gemaakt wordt dient hier toestemming voor gegeven worden door iedereen
die op vastgelegd wordt. Daarnaast dient de maker aan te geven met welk doel het gemaakt wordt en een toezegging doen over wanneer dit verwijderd word;
Alle vrijwilligers van de vereniging die nog geen lid zijn dienen (gratis) lid te worden zodat zij ook onder de bescherming van het privacyreglement vallen.

Leuk, VIA
Op 6 oktober gaat VIA (Volleybal Instituut Amstelveen) weer van start.
VIA is een onafhankelijk volleybalinstituut waar kinderen die al volleyballen
een extra training kunnen krijgen en kinderen tot 12 jaar kennis kunnen
maken met de sport. VIA is een aantal jaren geleden gestart met hulp van
het Sportbedrijf Amstelveen. Van oktober tot en met april wordt er getraind
op de zondag in groepen. Door de explosieve groei werken we inmiddels
met 8 groepen.
Alle trainingen worden verzorgd door ervaren trainers.
Diverse leden van onze vereniging doen hier al aan mee, naast VHZ en Volleybal verenging Amstelveen zijn er ook
andere clubs uit bijvoorbeeld Uithoorn en Vinkeveen verbonden met VIA. Volleyballen met leeftijdsgenoten van je
eigen verenging, maar dus ook uit de regio.
En dat alles onder begeleiding van super goede (en leuke!) trainers, supertof toch!
Locatie: Nieuwe Bankrashal, Adres: Pandora 3, 1183 KK Amstelveen
contactadressen: agnesbrunninkhuis@hotmail.com/ eric.booltink@hotmail.com
Tijden:
Kinderen van 7 tot 13 jaar: 8.45
Kinderen boven de 13 jaar vanaf 10.45
Mocht je je willen aanmelden en/of heb je nog een vraag voor meer informatie, dan kun je terecht bij Agnes

Voorbereidingstoernooi terugblik
Afgelopen zaterdag werd voor de seniorenteams een voorbereidingstoernooi georganiseerd. Dit toernooi werd
voor het tweede jaar georganiseerd om de deelnemende teams voor te bereiden op de komende competitie. Met
een deelname van 9 teams dit jaar kunnen wij spreken van een grote stijging ten opzichte van de eerste editie. Wij
hopen natuurlijk volgend jaar nog meer deelnemende teams te hebben. Na afloop van het toernooi is er nog lekker geborreld, gegeten en gekletst in ons eigen clubhuis. Onze dank gaat uit naar Patrick Heijboer, Simone Jaspers,
Theresia de Jong en Marieke de Gijsel voor hun bijdrage in de bezetting van de bar en de bereiding van het eten.

