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Kalender  

         
24-05-2016   Vergadering algeheel                             
            bestuur   
13-06-2016   ALV     
02-07-2016   Vrijwilligers bedank BBQ  
      (doen we dit jaar voor het  
      eerst!)          
11-07-2016   Eindtoernooi VCPB 
17-07-2016   Beachtoernooi VC Rooij  
      (inschrijven met minimaal 
      vier teamleden)   
05-09-2016   Start trainingen seizoen  

 

 

Jeugd 

De jeugd traint door tot 30 mei. Aan de 

volleybal clinics van Sjors Sportief 

hebben dit jaar 14 kinderen meegedaan. 

Hopelijk levert dit wat extra jeugdleden 

op. Zeker in de leeftijdscategorie 12-14 

jaar (NEVOBO) is het lastig om nieuwe 

aanwas te vinden.  

 

Als je kinderen kent in die leeftijd en 

enthousiast kunt maken voor onze sport, 

nodig ze dan zeker uit voor een paar 

proeftrainingen. Via de lokale krantjes 

zullen er hiervoor ook oproepen worden 

gedaan. 

 

 

Vanaf 23 juli gaan de deuren van de Landing 

dicht en is het tijd om van de zomervakantie te 

genieten. Op maandag 5 september starten de 

trainingen weer. Namens het bestuur wensen 

wij jullie een heerlijke en ontspannen zomer toe 

en graag zien we iedereen op de eerste 

trainingsavonden weer uitgerust en energiek 

terug. Verder in deze nieuwsbrief een paar 

need-to-knows en nice-to-knows voor alle leden. 

 

 

Het seizoen is alweer bijna ten einde. Tijd voor een 

update van alle resultaten en een doorkijkje op wat 

nog komen gaat. Met de laatste wedstrijden achter 

ons, kunnen we een paar kampioensteams in ons 

midden feliciteren. Voor onze hele vereniging geldt 

dat we zeker een geslaagd wedstrijdseizoen hebben 

gehad. Het zomerfeest van de vereniging was zoals 

altijd goed bezocht en gezellig. Veel dank aan Joris, 

Desiree en Marc voor de organisatie. 

                                 
De komende weken is er tot de zomervakantie van 

de basisscholen nog tijd om op maandag rustig  

(gemengd) door te trainen van 20.00 uur tot 22.00 

uur. De ALV staat op de agende voor 13 juni. Met 

daarin uiteraard aandacht voor de resultaten van de 

club in brede zin en de teamindeling. Laat jullie 

betrokkenheid zien bij onze club en laat op de ALV 

je gezicht zien. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindklassement seizoen 2015/2016  

Namens VC Pieter Brueghel speelden dit jaar vier 
teams in de dames(NUVOC)competitie en vier teams 
in de heren Geldropcompetitie. Een overzichtje van 
de eindstand:  

Heren 1:  Overgangsklasse, 3e plaats in de poule. 
Heren 2: 2e klasse poule A, 1e plaats. KAMPIOEN 
Heren 3: 2e klasse poule B, 6e plaats. 
Heren 4: 2e klasse poule A, 10e (helaas laatste) 
plaats in de poule.  

Dames 1, 1e klasse poule B, 2e plaats.  
Dames 2, 4e klasse poule A,1e plaats. KAMPIOEN 
Dames 3, 4e klasse poule B, 2e plaats.  
Dames 4, 4e klasse poule B, 3e plaats.  

De bekerwedstrijden zijn geweest op zaterdag 28 
mei in de Kievit in Geldrop. De heren 1 zijn 1e 
geworden en heren 2 3e !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Verder speelden dit seizoen twee jeugdteams in de 

NEVOBO competitie. Ons jongensteam (JC1) is als 2e 

geëindigd. We hebben toch alleen een jongens B 

team. Dat is volgens mij laatste geworden. Ons 

meisjesteam MC1 heeft de vierde plaats behaald. 

Mooie prestatie, maar wel jammer dat ze op het 

einde van de rit hun lang vastgehouden eerste plek 

hebben moeten afstaan. 

 

Berichtje van de Technische 
Commissie 

De Technische Commissie, die bestaat 
uit Marc Roelands (h2), Margot Bressers 
(d1) en Hans van Dommelen (h4 en 
trainer dames 1) heeft volgens de eerder 
gecommuniceerde planning in de 
afgelopen maanden tijdens de trainingen 
en wedstrijden geobserveerd. Daarnaast 
zijn ook de evaluatie-enquêtes 
beoordeeld die (sommigen van) jullie 
hebben teruggestuurd, is er met een 
aantal teams/teamleden gesproken en 
met de trainers. 
Op basis van deze stappen heeft de TC 
een advies geformuleerd voor een 
voorlopige teamindeling 2016/2017. Dat 
advies ligt inmiddels bij het bestuur. 
Verder zal de TC een voorstel maken 
voor de plaatsing van nieuwe leden in 
een passend team (gedurende het 
seizoen). 

Op 24 mei heeft het bestuur over het 

advies voorlopige teamindeling van de 

TC vergaderd. Omdat er inmiddels 

nieuwe opzeggingen/aanmeldingen zijn 

binnengekomen, die gevolgen hebben 

voor verdeling over de verschillende 

teams, heeft het bestuur de TC gevraagd 

om zich opnieuw over het voorstel te 

buigen. Op basis van het nieuwe advies 

neemt het bestuur een besluit en 

communiceert dit zo snel mogelijk na de 

ALV aan alle leden. Tot eind juni heeft 

iedereen de gelegenheid om te 

reageren. 

Op basis van de definitieve ledenlijst in 

augustus en het advies van de TC m.b.t 

tot een definitieve teamindeling in 

september, krijgen jullie zo vroeg 

mogelijk in september een definitieve 

teamindeling gemaild. Daarover is in 

principe geen discussie meer mogelijk. 
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Stand van zaken sponsoracties 

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. 
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).  

Sponsorkliks 

In eerdere nieuwsbrieven en mails 
hebben we jullie al opgeroepen om 
online bestellingen zoveel mogelijk via 
Sponsorklics te doen. Via het logo links 
in onze website kun je bij allerlei 
bekende winkels bestellen (en daar ook 
zien wat de opbrengst is voor onze club. 
Van elke bestelling gaat een percentage 
in de clubkas. De teller staat op 100,85 
euro! 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!  

 

 

 
Tanken bij Schimmel  

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 inmiddels € 65,- 

opgeleverd. 

 

Op de kiek   

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zijn er 
tijdens een trainingsavond deze winter mooie 
actiefoto’s gemaakt door Hans de Vaan, de vader 
van Ilja uit dames 1. Een paar voorbeelden zie je 
terug in deze nieuwsbrief. De foto’s willen we 
gebruiken voor communicatie- en reclamemiddelen 
zoals Facebook, onze website en natuurlijk de 
nieuwsbrief. Wij zijn heel blij met het resultaat, 
maar de fotograaf himself was nog niet helemaal 
tevreden met het resultaat.  

Hij komt dus nog eens terug voor een vervolgserie. 
Als je zelf goede foto’s hebt gemaakt van je team, 
stuur ze dan gerust naar info@vcpieterbrueghel.nl. 
Wij kunnen altijd leuke foto’s gebruiken want die 
hebben we altijd te weinig. Als je liever niet wilt 
dat een foto met jou erop wordt gebruikt op de 
website of Facebook, mail dat dan ook even.  

Het maken van teamfoto’s is elk jaar weer een 
gedoe. Terwijl het eigenlijk zo belangrijk is om een 
actuele website te kunnen maken/houden! Daarom 
doen we het komend seizoen anders. We prikken 
een datum waarop alle teams in tenue 
gefotografeerd worden. En wel op maandag(avond) 
19 september! Noteer m alvast in de agenda’s. 

Aan alle aanvoerders de taak om hun team op die 
avond op tijd in tenue aanwezig te hebben. 
Iedereen die niet kan heeft pech. Die staat er dan 
niet op. Communicatie over hoe en wat volgt later 
rechtstreeks naar de (nieuwe) aanvoerders. 
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Wisten jullie dat…  

 Ariejan Vroom onze nieuwe webmaster is? 
 

 Eddy, Wim en Dirk op 29 mei examen 
hebben gedaan voor de VT2 trainerscursus 
en deze met succes hebben afgerond?  

 

 Het Scharreltoernooi heel leuk was? 
 

 Er voor komend seizoen een vacature is in 
het bestuur op de portefeuille 
Communicatie? Als je geïnteresseerd bent, 
stap dan even op Monique af.  

 

 Ook de jeugd het seizoen afsluit met een 
leuk feestje? 

 

 Sander Cooymans Optiek een waanzinnig 
leuk kratje voor heren 1 heeft gesponsord?  

 

 We druk bezig zijn met een nieuwe 
huisstijl (samen met Wens Creatie) en 
kleur en daarmee ook met nieuwe tenues? 
  

 We nog steeds goeie trainers zoeken? Voor 
komend seizoen voor dames 1 en alle 
herenteams. Als je zelf graag trainingen 
wilt verzorgen, meld je dan bij Monique. 
 

 Je bij opzegging (zsm) een mail moet 
sturen naar de info@vcpieterbrueghel.nl 
als officiële opzegging?    

       

 

 

 

                                            
 

 

 

 

  
                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je een onderwerp inbrengen in een 

bestuursvergadering of heb je een 

nieuwtje voor de nieuwsbrief, mail dan 

naar info@vcpieterbrueghel.nl. 

 

          

Enkele foto’s van de gezellige en 

leuke feestavond!! 

Finland, waterloo, lego, belgie, 

kruidenboter, russische roulette, 

bitterballen …..……………………enz. 
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