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May your wishes come true.
Net over de drempel van een nieuw jaar, ook namens
het bestuur van jullie volleybalclubje alle goeds voor
2016 gewenst. Een sportief jaar met veel winst is leuk.
Maar vooral persoonlijk geluk, een lekkere balans en
een goede gezondheid gaan toch echt boven alles.
In deze nieuwsbrief een update van wat lopende en
belangrijke zaken. Het seizoen is inmiddels al in volle
gang. De eerste balans over de competitie kan worden
opgemaakt. Het bestuur, de Technische Commissie en
de feestcommissies hebben er al flink wat
vergaderingen opzitten en ook de eerste
clubactiviteiten zijn geweest. Het ouder/kind
toernooi, het jeugdtoernooi van VC Pieter Brueghel en
het gezellige kersttoernooi. Verder in deze
nieuwsbrief een paar need-to-knows en nice-to-knows
voor alle leden.

Teams en aanvoerders
Namens VC Pieter Brueghel spelen dit jaar vier teams
in de dames(NUVOC)competitie en (ja toch nog) vier
teams in de Geldropcompetitie. Een overzichtje voor
de volledigheid:
Heren 1: overgangsklasse, aanvoerder Rik van de Ven,
5e plaats in de poule.
Heren 2: 2e klasse A, aanvoerder Marc Roelands, 2e
plaats in de poule.
Heren 3: 2e klasse B, aanvoerder Toine van
Maasakkers, 7e plaats in de poule.
Heren 4: 2e klasse A, aanvoerder Hans van Dommelen,
9e plaats in de poule.
Dames 1, 1e klasse B, aanvoerster Margot Bressers, 2e
plaats in de poule. .
Dames 2, 4e klasse A, aanvoerster Anita Witlox, 1e
plaats in de poule.
Dames 3, 4e klasse B, aanvoerster Marloes Lemmens,
5e plaats in de poule,
Dames 4, 4e klasse B, aanvoerster Desiree de Beer, 4e
plaats in de poule.
Verder hebben we op dit moment 2 jeugdteams in de
NEVOBO competitie: Een jongensteam (JC1): stand na
de eerste helft van de competitie: 10e plaats inde
poule. Een meisjesteam MC1): stand na de eerste helft
van de competitie: 5e plaats in de poule.
Verder zijn er 17 CMV (Cool Moves Volleybal) (jongste)
jeugdleden. Onder leiding van een aantal enthousiaste
ouders spelen zij maandelijks een CMV toernooi.

Webmaster gezocht
De basis van onze website staat. Een basis die
gemakkelijk te vullen is met nieuwe informatie
maar dat gaat niet vanzelf. We zoeken iemand
die het leuk vindt om onze website bij te houden
en er zo nu en dan informatie of foto’s op te
plaatsen, zodat we de website actueel en
aantrekkelijk kunnen houden. Wie heeft hier
affiniteit mee en zou die taak op zich willen
nemen? Bij interesse graag een berichtje naar
info@pieterbrueghel.nl.

Korte nieuwtjes
Er zijn twee nieuwe telborden
aangeschaft. Ze liggen in de ballenbak
en aan iedereen het verzoek om
voorzichtig om te gaan met de
telborden en ze na gebruik ook weer in
de ballenkist op te bergen.
Het schema voor de heren voor de
tweede helft van de competitie is
bekend. Is aan alle heren gemaild.
Uiteraard zijn de wedstrijdschema’s
per team ook op de website te vinden.
De Sint heeft alle vrijwilligers
(trainers, commissie- en
bestuursleden) binnen de club bedankt
met een chocoladeletter V of P met
een lang gedicht waarin de Sint zijn
dankbaarheid voor hun bijdrage bij
elkaar heeft gerijmd.
Compliment van het bestuur aan
iedereen voor het verloop van het
tellen en fluiten van elkaars
wedstrijden (heren bij dames en
andersom). Gaat bijna altijd
vlekkeloos en is goed voor het
verenigingsgevoel! Ook het supporteren
van elkaars wedstrijden draagt daar
natuurlijk
goed aan bij. Dus dames:
Naam van
familie
blijf
eens
zitten
als de heren spelen.
Adres, adres 2,
-

postcode, plaats
Telefoon: (020) 123 45
67
Fax: (020) 123 45 68
E-mailadres
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Meer korte nieuwtjes

-

CMV Jeugdtoernooi
-

Redesign huisstijl VC Pieter Brueghel door
Wenscreatie
Een van de nieuwe sponsoren die we hebben gevonden
is Wenscreatie uit Son en Breugel. Zij hebben ons in
de eerste plaats aangeboden om een nieuwe huisstijl
(logo en huiskleur) voor de vereniging te ontwerpen.
Er liggen inmiddels een aantal veelbelovende
ontwerpen voor een logo en een kleur bij het bestuur
en daar zullen we binnenkort een keuze in maken.
Het logo dat we kiezen zal door Wenscreatie worden
door vertaald in een nieuwe huisstijl voor de club
(nieuwsbrieven, website etc). En deze zal ook de
hoofkleur voor het nieuwe shirt gaan bepalen.
Bedoeling is dat komend seizoen de nieuwe huisstijl
klaar is en we in ieder geval in het jubileumjaar
(2018) in nieuwe shirts kunnen gaan spelen (zowel
volwassenen als jeugd in hetzelfde shirt).
Duidelijk is al dat de kleur oranje gaat verdwijnen en
dat blauw de nieuwe hoofdkleur wordt. We houden
jullie uiteraard op de hoogte. Wenscreatie bedanken
we bij deze al voor hun genereuze aanbod!
Fotograaf op bezoek
Een website en ander communicatiemateriaal hebben
vooral ook sprekende foto’s nodig. We hebben een
amateurfotograaf bereid gevonden (de vader van Ilja
de Vaan) om tijdens enkele trainings- en
competitieavonden foto’s te komen maken, die we
kunnen gebruiken voor de restyling van de website en
andere communicatiemiddelen. Hij zal vooral mooie
actiefoto’s maken en bij voorkeur ook een paar goede
close-ups die de fun en energie van onze sport laten
spreken. Wil jij pertinent niet herkenbaar op een
foto, maak dat dan kenbaar bij de fotograaf of bij
Sandra.

-

-

-

-

En heren: kom eens wat eerder om de
dames aan te moedigen.
Het jeugdtoernooi voor de CMV jeugd
op zondag 29 november 2015 is prima
verlopen. Helaas hadden zich, ondanks
herhaalde oproepen, weinig leden
gemeld om te komen helpen. Hopelijk
volgende keer meer. Iedereen die wel
is geweest om zijn of haar steentje bij
te dragen: DANK JE WEL.
Voor wie het nog niet weet.. we
hebben ook een Facebookpagina en
een Twitterfeed die wel meer leuke
vulling kunnen gebruiken. Ben je FB
fan en nog geen volger? Doe dat dan
snel! Via de website zijn zowel Twitter
als Facebook aan te klikken (en na
registratie te volgen).
Op de laatste speelavond van 2015
organiseerde onze feestcommissie in
de personen van Desiree, Marc en Joris
een geslaagd en vooral gezellig
kersttoernooi.
In januari zal in de Rubriek De
Vereniging van het Forum onze club
centraal staan. Het interview vindt
maandag 11 januari plaats en die
avondschiet de fotograaf van Forum
ook een paar foto’s. Plaatsingsdatum is
nog niet duidelijk, maar hou het Forum
goed in de gaten.
Op donderdag 7 januari komt de
feestcommissie bij elkaar om de eerste
ideeën voor de feestavond te
bedenken. Suggesties kunnen naar
Marc, Joris of Desiree.
Heb je zelf goede foto’s gemaakt van
een training, wedstrijd of activiteit,
schroom dan niet om ze met ons de
delen, Wij zijn altijd blij met goede
foto’s, want die hebben we altijd te
weinig. Mailen kan naar
info@pieterbrueghel.nl.

Joris de kerstman
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Sponsoracties leveren resultaat
Nieuwe sponsors
Zoals eerder in de nieuwsbrieven is aangekaart,
proberen we ook bij VC Pieter Brueghel via
sponsoren extra geld in het laatje van de clubkas
te krijgen.

Sponsorkliks
In eerdere nieuwsbrieven en mails hebben we
jullie al opgeroepen om online bestellingen zoveel
mogelijk via Sponsorkliks te doen. Via het logo
links in onze website kun je bij allerlei bekende
winkels bestellen. Van elke bestelling gaat een
percentage in de clubkas. Een aantal van jullie
heeft de weg via Sponsorkliks al weten te vinden.
Inmiddels heeft dat 78,55 euro opgeleverd.
Blijf dus je bestellingen bij onder andere Bol.com,
Wehkamp. Zalando, Hema, Expedia, C&A,
Kleertjes.com, Fonq.nl, Greetz, Essent, Coolcat,
KLM, Otto, Domino’s pizza, Media Markt, Bart
Smit, Hotels.com, Booking.com, Leen Bakker en
echt heeeeel veel winkels meer via Sponsorkliks
doen! Via de button op onze website vind je altijd
de laatste stand van zaken en hoe je via
Sponsorkliks kunt bestellen.
Neem in ieder geval even de moeite om te
bekijken welke winkels er allemaal op staan. Het is
inmiddels een enorme lijst en een hele eenvoudige
manier om onze club te helpen. Het genoemde
bedrag kan veel hoger!

Tanken bij Schimmel

Verder blijven we natuurlijk altijd actief op zoek
naar sponsoren. Die zijn altijd welkom. De
huidige en nieuwe sponsoren worden in ieder
geval altijd op de website vermeld. Maar ook
vermelding op de nieuwe shirts is een optie. Ken
je een bedrijf (bijvoorbeeld je eigen werkgever)
die iets zou willen bijdragen? Neem dan contact
op met Sandra Buys.

Kalender
05-01-2016
02-02-2015

Een tweede eenvoudige manier is tanken bij
Schimmel, je bonnetjes van het tanken bewaren
en deze op maandagavond in de speciale bus in de
kantine van de Landing deponeren. Ook dat doet
inmiddels een flink aantal leden trouw en het
percentage dat we daarvan krijgen, heeft in
tweede helft seizoen 2014/2015 € 55,48,opgeleverd. De eerste helft van dit
competitieseizoen staat de teller al op € 39,48,Dank je wel aan iedereen die meedoet! Met de
opbrengsten kunnen we leuke dingen extra doen
binnen de club, zoals activiteiten (toernooitjes,
feest of straks bij de aanschaf van nieuwe tenues).


02-03-2015
07-03-2016
29-03-2016

Vergadering algeheel
bestuur
Vergadering dagelijks
bestuur
Vergadering algeheel
bestuur
Scharreltoernooi

13-06-2016

Vergadering dagelijks
bestuur
Vergadering algeheel
bestuur
Vergadering algeheel
bestuur
ALV

11-07-2016

Eindtoernooi

19-04-2016
24-05-2016

Wil je een onderwerp inbrengen in een
bestuursvergadering of heb je een nieuwtje voor
de nieuwsbrief, mail dan naar
info@pieterbrueghel.nl.
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Teamfoto’s
Een van de dingen die we graag snel zouden willen
aanpassen op de website, zijn de teamfoto’s. Als je
een kijkje neemt, zie je dat die niet meer kloppen.
Joris Toonen heeft aangeboden de teamfoto’s te
willen maken, maar het plannen ervan heeft nogal wat
voeten in de aarde.
Aan de aanvoerders van elk team de vraag/opdracht
om in overleg met Joris in de maand januari voor een
thuiswedstrijd een team foto te laten maken (net als
vorige keer in de zaal op de bankjes en in clubtenue)
en deze aan te leveren bij het bestuur via het eerder
genoemde mailadres van de vereniging. Richard zal
daarna zo snel mogelijk de nieuwe team foto op de
website plaatsen. Aanpassingen in namen of
teamleden, kun je bij Leonie melden.

Technische commissie
De technische commissie die bestaat uit Marc
Roelands (h2), Margot Bressers (d1) en Hans van
Dommelen (h4 en trainer dames 1) heeft een
jaarplanning gemaakt met de volgende stappen
om te komen tot een advies voor een definitieve
teamindeling voor seizoen 2016/2017.
Verder zal de TC een voorstel maken voor de
plaatsing van nieuwe leden in een passend team
(gedurende het seizoen).

Wanneer?

januari
december - februari
februari

maart - april

eind april
augustus

september

Nieuwe leden
Er zijn het afgelopen jaar lekker veel nieuwe leden
gestart. Bij de heren: Marcel Bolten en Remy
Hoonhout (team 4). Bij de dames: Trudy van de Ven
(team 1), Anita Witlox en Lenka Stoop (team 2), Marij
Martens en Fianne en Mirte Sips (team 3), Corine
Peeters, Mireille Meulendijks (team 4).
Welkom allemaal. Superfijn dat jullie lid zijn
geworden van onze club. Namens het bestuur wensen
wij jullie een sportieve en gezellige tijd bij VC Pieter
Brueghel.
Ps. Heb je zin om actief iets voor de vereniging te
doen door bijvoorbeeld in een van de commissies
plaats te nemen (TC, feest, communicatie,
materialen.), meld je dan vooral bij een van de
bestuursleden.

Wat?
TC vraagt trainers v.d. dames
om beoordeling individuele
speelsters
Beoordeling individuele
leden door TC
TC zet enquête naar leden
uit
TC stelt voorlopige
teamindeling op o.b.v. alle
input
TC stuurt schriftelijk advies
aan bestuur over voorlopige
teamindeling
Bestuur stuurt ledenlijst
komend seizoen door aan TC
TC stuurt schriftelijk advies
aan bestuur over definitieve
teamindeling

Bestuur maakt z.s.m. na de ALV de voorlopige
teamindeling bekend aan alle leden. Wanneer
leden het niet eens zijn met de voorgestelde
teamindeling kunnen zij schriftelijk bezwaar
maken en dit indienen bij het bestuur. Waarna
zij vervolgens in overleg gaan met de TC.
Uiteraard neemt het bestuur ook een besluit over
het advies over de indeling van nieuwe leden. Dit
zal als onderdeel van het te ontwikkelen
beleidsplan worden opgenomen.

