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Op weg naar duidelijkere verenigingsafspraken
Hoewel VC Pieter Brueghel vooral een vereniging is
waar leden gezellig recreatief volleybal willen spelen,
is het maken van goede afspraken en ‘spelregels’
belangrijk. Waar het de eerste twee jaar na de
samenvoeging van de dames en heren vooral
belangrijk was om de competities en trainingen goed
door te laten lopen en iets van gezamenlijkheid te
creëren, wil het bestuur dit seizoen gebruiken om na
te denken over spelregels en beleidskeuzes voor de
toekomst.
Korte nieuwtjes
We hebben statuten (die zijn vastgelegd via de
notaris) en een huishoudelijk reglement, maar die
geven op een aantal issues die regelmatig spelen, geen
antwoord. Een afvaardiging van het bestuur stelt een
beleidsstuk op dat zal worden voorgelegd in de
ledenvergadering in het voorjaar van 2015. Ter
inspiratie hebben we daarvoor enkele voorbeelden van
andere verenigingen. Vragen waarop het beleid
bijvoorbeeld antwoord zal geven zijn:
op welke gronden wordt de hoogte van de
contributie vastgesteld?
op welke gronden worden de teams
ingedeeld?
hoe wil de club zich verder ontwikkelen,
bijvoorbeeld ook als het gaat om de
jeugdafdeling?
hoe ziet het sponsorbeleid eruit?
Indien nodig wordt op basis van het nieuwe beleid het
huishoudelijk reglement aangepast. Het huishoudelijk
reglement zal op de website worden geplaatst, zodat
de spelregels die we binnen onze club hanteren voor
alle bestaande en nieuwe leden duidelijk zijn.

Nieuw: de technische commissie
Vastgesteld beleid over de samenstelling van de
diverse teams is o.a. belangrijk om discussies over dit
onderwerp zoveel mogelijk te voorkomen en willekeur
tegen te gaan. Gronden waarop teams worden
ingedeeld, zijn een belangrijke basis voor de nieuw te
vormen technische commissie. Na overleg met de
trainers adviseert de technische commissie het
bestuur over de teamindeling van het komend seizoen.
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Dit seizoen komt er weer een
feestavond! Jammer genoeg ging
de laatste niet door. Intussen zijn
we begonnen met de
voorbereidingen voor de editie van
seizoen 2014/2015. Noteer
zaterdag 18 april 2015 alvast in
jullie agenda!
Dit jaar doen we ook weer mee
aan Sjors Sportief. In januari
kunnen enthousiaste kinderen
weer een paar keer gratis
meetrainen. Hopelijk kunnen we
daarmee weer een paar nieuwe
jeugdleden verwelkomen.
Ter promotie van volleybal onder
jonge kinderen wordt op zeven
basisscholen drie keer een
volleybaltraining (clinic) verzorgd
tijdens de gymlessen van de
groepen 4 tot en met 8.
Op maandag 22 december (eerste
maandag van de kerstvakantie)
wordt er gezamenlijk getraind van
19.45 – 22.00 uur. Op maandag 29
december (tweede maandag in de
kerstvakantie) is er GEEN
TRAINING. De wedstrijden die
tijdens de vakantie gepland waren
voor de heren, zijn verplaatst naar
5 januari.
Dit seizoen zijn we gelukkig ook
kunnen starten met trainingen
voor de heren. Dankzij Leon en
Dirk wordt nu ook aan de techniek
van de heren gewerkt!
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Hoewel dat elk jaar weer lastig blijft (omdat een flink
aantal leden pas laat besluit om wel of niet door te
gaan of nieuw te komen spelen) proberen we dat het
liefst voor de zomervakantie duidelijk te hebben. Een
aantal leden heeft zich tijdens en na de laatste
ledenvergadering bereid verklaard om zitting te nemen
in de technische commissie. Dat zijn: Marc Roelands,
Hans van Dommelen en Margot Bressers. Fijn dat jullie
deze taak voor jullie rekening willen nemen.
Nog voor het eind van het jaar overlegt het bestuur
met hen om over de aanpak en het proces van hun
taak. Wat betreft de jeugd, bepaalt de TC jeugd in
welk team kinderen het beste op hun plek zijn. Verder
is daarin uiteraard ook de leeftijd belangrijk.

Say cheese: teamfoto’s voor op de website
Op de website www.vcpieterbrueghel.nl is ook het
onderdeel van de jeugd aangepast in de nieuwe stijl.
Verder vindt je er via de teams, links naar het
competitieprogramma en de standen. Degene met een
oplettend oog heeft het al lang gezien… de teamfoto’s
zijn gedateerd, zowel bij de volwassenen als bij de
jeugd. Voor wie het nog weet .. ze zijn gemaakt nadat
we de nieuwe shirts hadden gekregen, alweer twee
seizoenen geleden. Dat kan toch niet. Daarom zullen
er de komende weken nieuwe foto’s worden gemaakt.
Joris Toonen heeft aangegeven dat te willen doen.
Thanks Joris! We hebben ervoor gekozen om op twee
thuisavonden de foto’s te maken in de hal. Op
maandag 24 november (d1, d2, h3 en h4) en op
maandag 8 december (d3, d4, h1 en h2). Op een van
deze avonden worden ook de CMV jeugdteams op de
foto gezet.
Op een van de vrijdagavonden dat de twee C
jeugdteams thuis spelen in De Bongerd, mogen zij ook
lachend op de foto. Uiteraard wordt elk team in het
wedstrijdtenue en het liefst zo compleet mogelijk
gefotografeerd. Een beetje medewerking van
iedereen is wel handig. Dus zorg dat je er op tijd bent
en in de zaal klaar staat als je als team wordt
geroepen. Alle aanvoerders en begeleiders van de
jeugdteams krijgen hierover nog een apart mailtje.

Meer korte nieuwtjes
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Er vinden gesprekken plaats met
Wenscreatie die graag als nieuwe
sponsor iets voor onze vereniging
wil doen. Weet jij ook een sponsor
– je werkgever of misschien wel
jouw bedrijf – die op één of
andere manier wil sponsoren,
neem dan contact op met het
bestuur.
Op dit moment wordt gewerkt aan
een voorstel voor sponsorbeleid.
Een initiatief met de naam ‘De
club van 100 van VC Pieter
Brueghel’ dat wordt voorbereid
door Pedro van Rooij. Daarover
binnenkort meer.
Twee teams hebben meegedaan
met de dorpsquiz op 10 oktober
jl.. Het kernteam VC Pieter
Brueghel behaalde helaas een
teleurstellende 76e plaats. De spin
off Pietertje B deed het dit jaar
beter met een keurige 24e plek!
Gefeliciteerd!
Ons jeugdtoernooi zorgde voor
leuke aandacht in de lokale media
(Forum en Brug).
De jeugdafdeling heeft een eigen
nieuwsbrief. Ben je nieuwsgierig
naar het wel en wee van de
jongste telgen binnen onze club,
lees dan ook eens de digitale
nieuwsbrief van de jeugd. Te
vinden via de website, tab jeugd.
Daar vind je ook leuke foto’s van
de jeugd.
En een herhaalde oproep .. we
hebben ook een Facebookpagina.
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).
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Geslaagd jeugdtoernooi
Op zondag 26 oktober vond in De Landing de derde
editie van ons eigen CMV jeugdtoernooi plaats. In
totaal speelden 70 teams (dat zijn 430 kinderen)
hun wedstrijdjes tegen elkaar in de verschillende
(CMV Cool Moves Volleybal) niveaus.
De organisatie van deze dag lag in de bezielende
handen van Pedro, Hans, Eddy en Mariëlle. Maar
zonder de inzet van vier recreantleden, alle
jeugdleden en de vrijwilligers was deze dag niet
zo’n succes geworden. Dank je wel: iedereen en
speciaal de vrijwilligers: Rick, Marlies, Henriëtte,
Wim en Marijke.

En hoe doen we het in de competitie tot nu toe?
De competitie van alle teams is in volle gang. Via
onze eigen website kunnen jullie de standen van je
eigen, maar ook van de andere teams volgen. Maar
voor de luie lezers een korte tussenstand. We
mogen best trots zijn op de eerste resultaten. In
menig sporthal zal inmiddels met angst naar onze
oranje shirtjes worden uitgekeken. Kijk maar.
H1: 3e plaats (overgangsklasse)
H2: 1e plaats (2e klasse)
H3: 4e plaats (2e klasse)
H4: 2e plaats (3e klasse)
D1: 1e plaats (1e klasse)
D2: 6e plaats (3e klasse)
D3: 1e plaats (4e klasse)
D4: 2e plaats (4e klasse)
Meisjes C1: 8e plaats (1e klasse) (C jeugd)
Jongens C1: 6e plaats (1e klasse) (C jeugd)

Activiteitenkalender:

-

Dinsdag 02-12-2014
Donderdag 08-01-2015,
voorafgaand trainersoverleg
Donderdag 05-02-2015
Donderdag 05-03-2015
Woensdag 08-04-2015
Dinsdag 05-05-2015 voorafgaand
aanvoerderoverleg +
trainersoverleg.
Dinsdag 26-05-2015 met
technische commissie.
Overige activiteiten:
-

Ga zo door allemaal. We zullen Hanneke en Gerdien
vragen om alvast een prijzenkast voor de
kampioensbekers te bestellen. 

Bestuursvergaderingen:

Maandag 20-04-2015 open
volleybaltoernooi
Maandag 08-06-2015 ALV
Maandag 13-07-2015 Beach
toernooi terrein SBC

Heb je iets te melden voor de kalender?
Laat het ons dan weten.

