NIEUWSBRIEF
Augustus 2016

Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia

Nieuw seizoen (‘16-’17)
Het nieuwe seizoen gaat aankomende maandag weer van start.
Vanaf maandag 22 augustus starten de trainingen voor iedereen weer.
Wederom starten we dit seizoen met 3 herenteams. Helaas is het niet gelukt om
met 2 damesteams in de competitie te kunnen gaan starten. Door afmelding van
enkele volleybalsters blijkt op dit moment dat er onvoldoende speelsters zijn om 2
gedegen teams neer te kunnen zetten.
Positief nieuws is dat de recreanten dit jaar met 2 teams competitie gaan spelen.
De jeugd start dit jaar met drie teams. Twee CMV3 teams en één CMV4 team.
Er zal dit jaar getraind worden in Puttershoek, Heinenoord en ‘s Gravendeel.
De thuiswedstrijden vinden vanaf 16:30 uur gewoon weer plaats in ‘s Gravendeel.
Een belangrijke wijziging dit jaar is dat heren 1 haar wedstrijden gaat spelen op de
vrijdagavond om 20:30 uur, samen met de recreanten. De jeugd zal haar wedstrijden ook om 16:30 naast de senioren spelen. (de link naar het concept wedstrijdprogramma is te vinden op de website)
Helaas zijn de trainers/coaches nog niet helemaal rond. Ieder jaar is het een ingewikkelde klus voor de technische commissie (TC) om voor iedere team een geschikte trainer/coach te krijgen. Dit lukt ook lang niet altijd. Er wordt op dit moment
nog contact gelegd met mensen. Mocht je zelf nog ambitie hebben voor de rol van
trainers/coach, neem dan contact op met de TC (tc@hwvvbenevia.nl)
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De volleybaldames
hebben na een
spannende strijd, de
halve finale tegen
China verloren. De
twee landen waren
aan elkaar gewaagd,
maar China was net
even sterker. De
Nederlandse
volleybalsters kunnen
wel nog brons winnen.

De volleybaldames spelen zaterdag hun wedstrijden om de bronzen medaille. (Nederland –USA, 18:00 uur, za 20 aug, NPO)

Besturen met een Visie
Beste leden,
Het bestuur is vóór en tijdens de zomervakantie druk bezig geweest met de door de
Nevobo en Brug8 gefaciliteerde en georganiseerde cursus: ‘Besturen met een visie’.
Dit is een zoektocht geweest voor ons als bestuur, naar onze stip aan de horizon in
de komende jaren en hoe wij als vereniging deze stip willen bereiken.
Door opdrachten uit te voeren en door coaching en begeleiding van Brug8 konden
wij kritisch op onszelf als bestuur kijken. Besturen wij eigenlijk wel, of zijn wij bezig
met andere zaken zoals managen en uitvoeren? Onder andere hebben wij ook een
verenigingsanalyse gemaakt met daarin verwerkt hoe ieder individueel lid van ons
bestuur dacht over de vereniging zelf, over de betrokkenheid, de ambities, de kennis
en ondernemendheid van de club.
Deze opdrachten die wij hebben gemaakt en de coaching vanuit Brug8 in de eerste
en tweede bijeenkomst van besturen met een visie heeft ons laten nadenken over
de stip op de horizon. Wij hebben deze stip gevonden als bestuur, maar hebben de
hulp nodig van de leden van deze club om dit te realiseren.
Onze stip is om een gezonde, gezellige, sportieve vereniging zijn én te blijven. Dit kan door met de leden een koers te
gaan varen waar de leden achter staan, maar ook een steentje aan bij dragen. Hoe we deze vereniging kunnen zijn kan
op allerlei (creatieve) manieren. Investeren in jeugd of recreanten, zitvolleybal organiseren of misschien wel een reeks van
vrijblijvende wedstrijdjes en toernooien opstarten. Het kan verschillende kanten op, zo lang er maar een breed draagvlak
voor is.
Om hier vervolg aan het geven nemen wij als bestuur de eerste stap om langs te gaan bij ieder team, voor of na één van
de eerste trainingen. Hierin zullen we met jullie in gesprek gaan over de huidige situatie van de club en de hoe we met
elkaar de stip op de horizon kunnen gaan bereiken. Uiteindelijk willen wij als bestuur uit deze besprekingen dan in de algemene ledenvergadering (ALV) besluiten welke ideeën wij met jullie samen gaan uitvoeren. Zorg dat je daar ook bij kan
zijn! De datum hiervan zal in het najaar zijn en wordt later bekend gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HWVV BeneVia

Filmpje
Tijdens het toernooi
heeft HW1 (internet TV
Hoeksche Waard) een
groot deel van de dag
gefilmd.
Het resultaat, deze
mooie video!
https://
www.facebook.com/
HW1.tv/
videos/614971998656578/

Beleef het toernooi mee
vanuit het gezichtspunt
van een speler.
https://www.youtube.com/
watch?v=3VxWMR-Mxss
(door Stijn van der Wulp, zoon
van Lennert van der Wulp)

Een fotoimpressie van het beachvolleybaltoernooi

Beachvolleybaltoernooi Strijen
Op 28 mei 2016 vond dit jaar het beachvolleybaltoernooi in Strijen plaats. Iets
vroeger dan normaal, maar wederom met DJ René van Dalen.
Vele recreatieve deelnemers trokken de schoenen uit en betraden het Strijense
zand.
Dit jaar was er een iets andere indeling van de velden. Doordat afgelopen jaar er
een parkeerplaats was aangelegd op het terrein van de voormalige bibliotheek
werd er ruimte geboden om daar 4 velden naast elkaar te leggen. Dit zorgde voor
meer ruimte rondom Bar - Restaurant het Plein.
In een ochtend- en middagpoule streden verschillende teams voor de punten.
Begin van de middag werd er nog een clinic voor de jeugd gegeven door Dennis
Verschuuren.
De zon deed ook weer zijn werk en de ook het toegestroomde publiek genoot van
het sfeertje.
Na 18:00 uur werd er door alle vrijwilligers weer opgeruimd met als resultaat weer
een brandschone parkeerplaats.
Via deze weg willen we alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun bijdrage
om dit toernooi weer mogelijk te maken!
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Contactgegevens
Bestuur

Einde-seizoensfeest is Start-seizoensfeest
Doordat het aan het einde van vorig seizoen er veel
feestdagen en vakanties/vrije dagen vielen bleek het
lastig een feest te organiseren. Om die reden is er
toen besloten om het feest aan het begin van het
nieuwe seizoen te geven waar zowel de huidige leden
als de leden die deze zomer zijn gestopt voor zullen
worden uitgenodigd. Datum: 24 september.
De officiële uitnodiging zal snel volgen.

Vrijwilligersfeestje
Binnenkort ontvangen de vrijwilligers van dit
seizoen én de vrijwilligers van vorig seizoen weer
de uitnodiging voor het jaarlijks terugkerende
vrijwilligersfeestje.
Dit keer geen BBQ of etentje.
Wat het wel is lees je binnenkort!

Voorzitter: Jeroen Kornaat
voorzitter@hwvvbenevia.nl
Secretaris: vacature
secretaris@hwvvbenevia.nl
Penningmeester: Ton de Kanter
penningmeester@hwvvbenevia.nl
TC-voorzitter: Tineke v/d Berg
tc@hwvvbenevia.nl
JC-voorzitter: Daniëlle Mol
jc@hwvvbenevia.nl
PR: Eva Verhoeven
pr@hwvvbenevia.nl

Clinic
Op 31 augustus en 7 september vind een jeugdtrainersclinic
plaats in de minihal in ‘s Gravendeel. De workshop wordt
gegeven door Patrick Collaris vanuit de NeVoBo. Ook de
buurtverenigingen Apollo en DVO zijn uitgenodigd. Vanuit
onze vereniging zullen Jeroen, Petra, Chris Lotte en Rachel
meedoen. Heb je ook interesse, neem dan contact op met
de jeugdcommissie (jc@hwvvbenevia.nl)
Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/)

Veel sportplezier!!!

