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Hallo leden,
De laatste nieuwsbrief dateert alweer van november, het volleybalseizoen gaat alweer de
laatste maanden in dus hoog tijd om jullie weer op de hoogte te stellen van het reilen en
zeilen binnen onze vereniging.
Te beginnen met een kort overzicht hoe de verschillende teams ervoor staan.
❖ Dames 1 heeft het dit jaar lastig in de 1e klasse. Met 13 punten staan ze één na
laatste. De laatste wedstrijd hebben ze gewonnen en hopelijk kunnen ze de laatste
wedstrijden nog genoeg punten pakken om in deze klasse te blijven.
❖ Dames 2 begon dit jaar wat moeizaam, maar gedurende het seizoen raken ze beter
op elkaar ingespeeld. Inmiddels staan ze 9e (van de 12) met 15 punten en kunnen ze
naar boven blijven kijken.
❖ Dames 3 is vorig jaar gepromoveerd naar de 3e klasse. Helaas staan ze momenteel
onderaan en het zal zeer lastig worden om in de 3e klasse te blijven. Toch goed dat ze
het hebben aangedurfd om in de 3e klasse te gaan spelen en hoewel er vaak wordt
verloren spelen ze met plezier. Er wordt samen getraind met een damesteam van
Tsjûkemarders, zodat zij elke week een trainster van Tsjûkemarders voor de groep
hebben staan.
❖ De meiden B hebben ook na een moeizame start de eerste punten binnen. Ook zij
staan onderaan, maar wat leuk is om te zien dat er zeker potentie in dit team zit en
hopelijk weten ze de laatste wedstrijden nog meer punten bij elkaar te spelen.
❖ De CMC Jeugd (mini’s) trainen elke dinsdagavond in twee groepen. De jongste
meiden worden getraind door Anniek en Andrea traint de oudere meiden. Dit jaar
trainen zij op een heel veld, en dit is voor (met name de oudere) meiden erg goed.
Op zaterdagen spelen zij af en toe een toernooi in de buurt.
❖ Tot slot hebben we uiteraard nog de recreanten. Elke
dinsdag volleyballen zij tegen elkaar en één keer in de
maand komt Oldelamer op bezoek. Er wordt dan
gezellig een partijtje gespeeld en daarna wordt er nog
een lekker biertje gedronken!
Eindejaars- en buurtvolleybaltoernooi
Deze foto van Onbekende
Ook hebben we de afgelopen maanden enkele activiteiten
gehad. In december hadden we het eindejaarstoernooi voor alle leden. Op de dinsdag voor
de kerstvakantie hebben we een mix toernooitje gespeeld en daarna met z’n allen een
drankje gedronken en een oliebol gegeten. Leuk om als vereniging het (kalender) jaar op
deze manier af te sluiten. En uiteraard was er weer het buurtvolleybaltoernooi, dit jaar op 26
januari. Met 14 teams dit jaar, is de opkomst wel eens groter geweest, maar het was weer
een geslaagd toernooi. Naast dat het buurtvolleybal financieel wat oplevert voor de
vereniging, is het vooral leuk om wat te organiseren voor de buurt; om meer mensen te
laten zien hoe leuk volleybal is.
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Jubileum
Iets anders wat nog op de agenda staat is het jubileum van onze vereniging. Uiteraard willen
we dit graag met leden en oud-leden vieren. Graag hadden we hiervoor een commissie
opgericht, maar helaas is dit niet gelukt. Mocht je wat willen betekenen hierbij, laat het ons
weten!
Vrijwilligers
Jullie hebben het al vaker gehoord, maar onze vereniging kan niet bestaan zonder
vrijwilligers. We zijn heel blij dat we als vereniging zelf onze scheidsrechters en trainers
kunnen leveren, en dat er vrijwilligers zijn die plaatsnemen in de commissies. Het blijkt
steeds moeilijker te worden om externe scheidsrechters, trainers en coaches te vinden. We
blijven dus een beroep op een ieder doen! Wel willen we benadrukken dat wij als bestuur
uiteraard op zoek blijven naar trainers en coaches maar ook willen we jullie vragen om mee
te denken, we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze vereniging.
De meesten hebben het al gehoord, maar ook moeten we op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Anja heeft helaas, na 3 jaar voorzitterschap, besloten om te stoppen bij de
vereniging. Ze zal nog blijven tot september, maar we zijn op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Heb je ambitie en wil je
meer informatie, laat het Anja
even weten.
Als bestuur zullen we ons de
komende tijd concentreren op de
teamsamenstelling voor het
volgende seizoen. Ook zal er
gezocht worden naar
trainers/coaches, we beseffen ons
dat dit voor elke team heel
belangrijk is.
Tot slot willen we jullie ook nog
even het volgende meegeven:
• De nieuwe website is in de lucht, www.spartavolleybal.nl.
• Ook als volleybalvereniging moeten we ons houden aan de AVG. Dit betekent dat
binnenkort iedereen een privacy-verklaring moet ondertekenen, dit ontvangen jullie
via je aanvoerder.
• Denk eraan bij het ophangen van de netten, dat de palen recht worden neergezet,
hierdoor hangen de netten strakker en blijven de palen recht.
• Denk erom dat na de trainingen en wedstrijden de kast weer op slot gaat. Elk team
heeft een sleutel van deze kast. In deze kast ligt ook een sleutel van de ronde
ballenkorf.
We hopen dat alle leden komende maanden met veel plezier trainen en volleyballen en dat
alle teams nog even wat punten pakken met de eindstreep in zicht 😊
Mochten mensen op- of aanmerkingen hebben of andere suggesties/tips, dan horen wij dat
natuurlijk graag!
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