
 

 

  

 

Feestcommissie 

 

De feestcommissie bestaat uit Desiree, Joris en Marc. 

Zij organiseren de toernooien en de feestavond. 

Het kersttoernooi was erg gezellig en goed geregeld, 

bedankt hiervoor! 

Ben jij ook een creatief organisatietalent dan is er 

voor jou nog een plekje in deze commissie. 

Meerdere handen maken het werk lichter..  

 

 

 

 

Dames 4 in Aktie 

 

Dames 4 hebben de handen ineen geslagen samen met 

familie en vrienden van Karin Verbaandert, hun 

trainster en coach. 

Karins auto is kapot en kan niet meer gemaakt 

worden, en geld voor een andere is er niet….. 

Vanuit verschillende kanten zijn er acties opgestart 

om geld in te zamelen en zo een andere –wederom 

aangepaste- auto voor Karin te kunnen kopen. 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten heeft 

Karin spierdystrofie, een spierziekte dus. 

Daar waar wij sporten, fietsen, een gezin hebben 

heeft Karin een rolstoel, scootmobiel en iedere dag 

veel pijn! 

Wil jij je steentje ook bijdragen dan kan dat via 

dames 4 of op rekeningnummer  

NL90RBRB0958335036 t.n.v. A.M.J. van der Avoort. 

De nieuwtjes zijn ook te volgens via Facebook   

Kaatjes automobiel. Dames succes! 
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Naam van familie 

Adres, adres 2, 

postcode, plaats 

Telefoon: (020) 123 45 

67 

Fax: (020) 123 45 68 

E-mailadres 

 

 

 

Korte nieuwtjes 

 

- Er zijn een paar volleyballertjes 

geboren 

- Meike (Loes – dames1) 

- Jelte (Ivon – dames1) 

- Imke (PeterJan – heren1) 

Gefeliciteerd en veel geluk! 

- De open trainingsavond is verzet 

naar 11 mei! 

- Noteer deze datum alvast in je 

agenda want net als vorig jaar zou 

het fijn zijn als er veel leden zijn 

en we ons goed kunnen 

presenteren. 

- 27 februari verzorgen Dirk, Marco 

en Frank een fantastisch en 

overheerlijk diner, kom ook en 

laat je verrassen door deze 

fantastische koks! 

- De feestavond staat gepland op 

zaterdag 18 april, schrijf je in en 

zorg dat je er bij bent…. 

- Herhaalde oproep           

Heb je facebook en volg je ons nog 

niet, doe dat dan snel. Via de 

website kun je facebook 

aanklikken. 

 

Technische commissie 

 

De technische commissie, bestaande uit 

Hans, Marc en Margot, gaat zeer binnenkort 

aan de slag met de teamindeling voor 

volgend seizoen. Binnenkort meer nieuws 

hierover. 
Kaatjes automobiel 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tankstation Schimmel aan de Eindhovens weg. 

 

Hier met die bon!!! 

Maar wel alleen de kassabonnen van tankstation 

Schimmel aan de Eindhovenseweg. 

De firma Schimmel gaat ons namelijk sponsoren…. 

Voor iedere liter die door een lid,vader, vriend enz. 

wordt getankt krijgen we een halve cent. 

Dat lijkt weinig maar vele halve centen maken een 

euro en iedere euro die gesponsord wordt kunnen we 

als vereniging goed gebruiken. Gewoon om lopende 

kosten beheersbaar te houden, om leuke activiteiten 

te organiseren of voor de aanschaf van nieuwe 

materialen. 

 

Wat kun jij doen?? 

Ga vanaf vandaag tanken bij Schimmel, vraag je 

omgeving dit ook te doen, en stop op maandag je 

kassabon in de daarvoor bestemde bus. 

Heb je de kassabon zelf nodig dan kun je daar een 

kopie vragen. 

Vanaf maandag staat de bonnenbus in de sporthal, we 

zien de bonnen graag tegemoet! 

Kleine moeite….en tanken moet je toch. 

 

 

 

2.www.sponsorkliks.nl 

 

Sponsorkliks is eenvoudige manier om onze vereniging 

te sponsoren door je webwinkel aankopen via 

SponsorKliks.nl te laten lopen. 

zie vervolg volgende pagina  
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Sponsoren acties 

 

We zijn druk bezig met het vinden van sponsors maar 

ook met het bepalen van een goed beleid en het 

uitzoeken van de verschillende mogelijkheden om te 

sponsoren. 

Sandra was hier druk mee maar kampt al enige tijd met 

haar gezondheid. 

Wil iemand (tijdelijk) haar plaats in nemen en het 

sponsorbeleid mee verder uitwerken en ons met de post 

communicatie/sponsors komen versterken?  Laat dit dan 

weten aan Monique. 

Natuurlijk wensen we Sandra veel beterschap en hopen 

we haar graag weer snel op het veld te zien en in haar 

functie als bestuurslid! 

 

Toch kunnen we al twee nieuwe “sponsors”bekend 

maken… 

 

Hoe doen we het in de competitie tot nu 

toe??? 

 

De competitie is over de helft, bij sommige 

teams is het spannend…..kijk maar naar de 

tussenstand 

 

H1* overgangsklasse * 3e plaats 

H2*tweede klasse* 2e plaats 

H3*tweede klasse* 3e  plaats  

H4*derde klassse* 2e plaats 

Goed bezig mannen, kunnen we al feestjes 

plannen??? 

D1*eerste klasse* 2e plaats 

D2*derde klasse* 8e plaats 

D3*vierde klasse* 2e plaats 

D4*vierde klasse* 5e plaats 

 

Dames 2…..gas erop! Jullie kunnen het! 

 

Dames 3 doen het erg goed, van de vijfde 

naar de vierde klasse en op een tweede 

plaats staan, goed gedaan meiden en Dirk! 

 

 

Vacatures 
 

Heb jij zin om je steentje bij te dragen en 
je actief in te zetten dan zijn onderstaande 
vacatures misschien iets voor jou. 
 

 Voorzitter jeugdbestuur 

 (tijdelijk) bestuurslid 
communicatie en 
sponsoringcoördinatie 

 (mede)Sponsorcoördinator   

 Lid van evenementencommissie 

 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
onze voorzitter. 
 

 

Wens Creatie 

 

Ook Wens Creatie heeft aan gegeven iets 

voor ons te willen beteken, zij gaan aan de 

slag met de uitstraling van de vereniging. 

Te denken valt dan aan een nieuwe lay out 

van de website, maar ook clubkleuren en 

het logo wordt dan onderhanden genomen. 

We zijn benieuwd…. 

 

http://www.sponsorkliks.nl/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Activiteitenkalender:  

 

Bestuursvergaderingen:  

 

Donderdag 05-03-2015 

Woensdag 08-04-2015 

Dinsdag 05-05-2015, voorafgaand 

aanvoerders overleg en trainers 

overleg. 

Dinsdag 26-05-2015, met de 

technische commissie 

 
Overige activiteiten: 
 

Vrijdag 27-02-2015 diner in de 

Landing  

Zaterdag 18-04-2015 feestavond 

Maandag 11-05-2015 open toernooi  

Maandag 08-06-2015 algemene 

ledenvergadering 

Maandag 13-07-2015 beach 

toernooi bij SBC 

 

Heb je nieuws of wil je iets kwijt via de 

nieuwsbrief, dat kan!  

 

Mail dan naar info@vcpieterbrueghel.nl  

Februari 2015, pagina 3   

 

Vervolg sponsoren acties 

Door via de site van SponsorKliks.nl naar 

webwinkel zoals Bol.com te gaan wordt bij je 

aankoop een commissie afgestaan. 

75% van deze commissie vloeit naar de clubkas. 

Standaard kortingen en advertenties van de  

webwinkel blijven gewoon bestaan, dus je betaalt 

voor het geen je aanschaft dezelfde prijs als die je 

zou betalen als je rechtstreeks naar de webwinkel 

zou gaan. 

 

Inmiddels is er een hele grote lijst webwinkels die 

meedoen (zoals Hema, Zalando, Bart Smit, 

resiwinkels, etc.) , dus om je club te ondersteunen 

en extra inkomsten te genereren gebruik 

SponsorKliks.nl via de banner op onze website om 

je toekomstige webwinkel aankopen te doen. 

 

We hopen op jullie meewerking om extra 

inkomsten voor de vereniging te genereren. 

Of we via deze sponsors geld binnen gaan halen 

hangt van jullie af! 

Bestel je via internet spullen doe dat dan via 

www.sponsorkliks.nl en ga je tanken doe dat dan 

bij Schimmel. 

Zonder steun van jullie halen we geen geld op. 

  

 

 

Jeugd 
 
De jeugd is begonnen aan de tweede helft van de 
competitie, door gebrek aan meisjes hebben we 
voor de tweede helft van de competitie het meiden 
team aangevuld met jongens en ingeschreven in de 
jongens C competitie, de jongens doen mee in de B 
competitie. Hier hebben ze het zwaar te verduren. 
We zoeken nog meiden rond de leeftijd van 12 jaar 
die willen volleyballen, neem dus vriendinnetjes 
mee en maak ze enthousiast! 
  
De Lucky Duck loten komen er weer aan, onze jeugd 
leden gaan dan ieder minimaal tien loten proberen 
te verkopen, recreanten leden kunnen de loten via 
voorinschrijving al bij de jeugdleden bestellen, 
hierover ontvang je op een later tijdstip een aparte 
mail.  
11 kinderen doen mee met Sjors Sportief, 2 februari 
is de laatste keer, dan doen deze kinderen mee met 
een toernooitje voor alle CMV leden. Hopelijk 
houden we er een aantal jeugdleden aan over. 
Degene die deze avonden geholpen hebben, 
bedankt hiervoor! 
Het jeugdbestuur zoekt een nieuwe voorzitter, heb 

je interesse laat dit dan aan Eddy weten. 

 

 

Sponsoren 

 

Wil jij of je baas misschien ook op één of 

andere manier de vereniging sponsoren laat 

dit dan weten aan het bestuur, dan maken 

wij er werk van. 

 

 

http://www.sponsorkliks.nl/

