NIEUWSBRIEF
Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia

Januari 2017

Gelukkig 2017
Het eerste deel van het seizoen 2016-2017 zit er op. We zijn gestart met het nieuwe
jaar en ook deel twee van de competitie is al weer een feit.
Dit seizoen komen teams elkaar minder tegen in de sporthal door verschillende thuisspeeldagen of minder teams en dus minder wedstrijden in de poule.
Toch is het altijd interessant om te weten hoe het ons in de verenging vergaat.
Daarom een tussenstand!
Heren 1 (promotieklasse)
Heren 2 (2de klasse)
Heren 3 (3de klasse)
Dames 1 (2de klasse)
Recreanten

Plaats 10 (v/d 12).
Plaats 7 (v/d 10)
Plaats 6 (v/d 10)
Plaats 3 (v/d 12)
Plaats 4 (v/d 9)

Wil je op de hoogte blijven van wat je de andere teams doen in de competitie?
Download dan de volleybalapp ‘mijn competitie’ of ga naar www.nevobo.nl

Algemene Ledenvergadering (inclusief borrel):
Vrijdag 20 januari 2017.
Inloop 19:30 uur, Start vergadering 20:00 uur
Locatie: Kantine Sporthal de Schenkel in ‘s Gravendeel
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De jongens van Jeugd Oranje nemen in april niet deel aan het EK onder 19 in Hongarije en Slowakije. Het team van bondscoach
Arnold van Ree verloor zaterdag in het EK-kwalificatietoernooi met 3-1 van gastland Turkije, nadat het vrijdag de openingswedstrijd met 3-0 van Servië had verloren. Jeugd Oranje maakt na twee nederlagen geen kans meer om poulewinnaar te worden of bij
de beste nummers twee te eindigen.

De pepernotenactie van dit jaar heeft weer een mooi
bedrag voor onze verenging
opgeleverd.
Er zijn in totaal 808 zakjes verkocht.
Dit heeft er toe geleid dat met sponsoring van bakkerij Snoek we bij elkaar 1278 euro hebben opgehaald!
Een fantastisch resultaat!
Binnen de jeugd heeft Lindsy heeft de meeste zakken
verkocht. 46 zakken om precies te zijn. Daarom kreeg
zij een cadeautje namens de vereniging!

Dank je wel voor je inzet!

Slecht weer
Het is winter en daar hoort zo af en toe slecht weer bij. Hoe zat het ook al weer als je
bij slecht weer een wedstrijd moet spelen?
Voor alle Nederlandse competities wordt onderscheid gemaakt tussen drie situaties.
1) Gevaarlijk weer: Indien het KNMI op haar website www.knmi.nl in de categorie Gladheid gebieden heeft voorzien
van een gele kleurcode, heeft een vereniging recht om de wedstrijd af te zeggen, indien zij in of door zo’n geel gebied moeten
reizen. Daarbij dient de procedure te worden gevolgd zoals beschreven bij situatie 2.
2) Extreem weer: Indien het KNMI op haar website www.knmi.nl gebieden heeft voorzien van een oranje kleurcode,
heeft een vereniging recht om de wedstrijd af te zeggen, indien zij in of door zo’n oranje gebied moeten reizen.
Let wel, verenigingen reizen op eigen verantwoording af naar een wedstrijd. Indien zij besluiten om deze verantwoording niet
te nemen hebben zij hier toe alle recht. Neem een weloverwogen besluit en houd hierbij rekening met het feit dat dit organisatorische consequenties met zich meebrengt, aangezien de wedstrijd op korte termijn opnieuw ingepland moet worden.
Daarbij dient onderstaande procedure te worden gevolgd:

De vereniging die zich afmeldt is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de tegenstander én de officials.

De vereniging die zich afmeldt stuurt een e-mail naar het regiokantoor waarin de afmelding bevestigd wordt. Wij adviseren
hierin de op het moment van afmelding geldende afbeelding van www.knmi.nl als bijlage mee te sturen.

Er worden geen maatregelen opgelegd.

Beide verenigingen bepalen in onderling overleg een nieuwe speeldatum en geven deze binnen twee weken via
nieuw.nevobo.nl door aan het regiokantoor. De wedstrijd wordt binnen 6 weken ingehaald.
3) Weeralarm of verkeeralarm: Indien het KNMI een weeralarm of Rijkswaterstaat een
verkeeralarm heeft afgegeven, gelast de Organisator alle wedstrijden, waarbij teams of
officials door een gebied moeten reizen waarvoor het alarm geldt, af.

Er wordt een mededeling geplaatst op de website www.volleybal.nl.

De Organisator probeert zo veel mogelijk (via de verenigingen) de ploegen en officials
te informeren.

Er worden geen maatregelen opgelegd.

Beide verenigingen bepalen in onderling overleg een nieuwe speeldatum en geven
deze binnen twee weken via nieuw.nevobol.nl door aan het regiokantoor. De wedstrijd
wordt binnen 6 weken ingehaald.
Afzeggen wanneer de regels geen uitsluitsel geven
Wanneer er geen sprake is van een weer- en/of verkeeralarm, maar je het onverantwoord vindt om de weg op te gaan, kun je
het team afmelden voor de wedstrijd. Dit is niet anders dan in andere weekenden: in principe worden hier maatregelen voor
opgelegd (punten in mindering en een boete). Achteraf zal bekeken worden of hierop een uitzondering gemaakt wordt. Het
advies is dan om in een dergelijke situatie de afmelding middels met behulp van foto's, onafhankelijke getuigenverklaringen
en/of krantenartikelen te onderbouwen.

Terugblik
Er zijn verschillende
activiteiten voorbij
gekomen in de laatste
maanden van het jaar
2016.
Zo was er was het ouderkind sinterklaastoernooi
bij de jeugd op maandag
28 november.
Diezelfde avond was er
ook een scheidsrechtersworkshop voor
geïnteresseerden.
En een maand later vond
op woensdag 28 december
het welbekende
oliebollentoernooi plaats.
Op deze pagina een
foto impressie!

Nieuw leven in de sponsorcommissie
Even voorstellen
Ik ben Jeffrey Eigenraam, 21 jaar oud en woon in Puttershoek.
Ik ben werkzaam als assistent accountant in Sliedrecht bij Hoek en Blok.
In mijn vrije tijd vind ik het "uiteraard" leuk om te volleyballen en ik ga
graag naar wedstrijden van Feyenoord toe.

Sponsorcommissie
De afgelopen maanden heb ik mij bezig gehouden met een compleet nieuw ontwikkelingsplan binnen de
vereniging. Hiervoor heb ik op basis van verschillende brainstormsessies met diverse mensen een beslissing genomen tezamen met het bestuur over de nieuwe kledinglijn van de vereniging.
Hier is uit ontstaan dat er een doelstelling geformuleerd is voor dit seizoen om alle senioren teams,
inclusief de recreanten te voorzien van een gloednieuw wedstrijdtenue in de nieuwe verenigingskleuren
(blauw, rood).
Enkel voor de seniorenteams is het streven om dit seizoen de leden van nieuwe tassen, inspeelshirts en
trainingsjacks te voorzien. Uiteraard vanuit het oogpunt dat de leden hier zelf niet voor hoeven te
betalen, we betalen al genoeg contributie.
Om dit te realiseren ben ik de weg op gegaan om diverse bedrijven lekker te maken voor onze
vereniging en ze van het plan op de hoogte te brengen. Hierbij heb ik ervoor gezorgd dat diverse
bedrijven welwillend waren om de (inspeel)shirts van alle teams te financieren. De nieuwe doelstelling
ligt bij de tassen en trainingsjacks.

Jouw hulp!
Ik kan helaas niet alles alleen. Elk lid op de
vereniging heeft wel een baan, eigen bedrijf
of kennissen met een eigen bedrijf. Met zijn
allen hebben we een netwerk dat groot genoeg is om deze vereniging de komende
jaren op financieel gebied gezond te houden en de realisatie van nieuwe sponsoren.
Heb je een idee voor een nieuwe sponsor
kun je ten alle tijden contact met mij opnemen.
Het verzoek is wel om niet direct zelf contact te zoeken met de eventuele sponsor
en al afspraken te maken. Ik wil graag
daarin een rol spelen.
Dus heb je ideeën, spreek mij aan of mail
naar sponsoring@hwvvbenevia.nl

Vrijwilligersfeestje
Juist omdat we vrijwilligers zo hard nodig hebben als vereniging en we blij zijn met
iedere vrijwilliger vinden we het belangrijk deze groep mensen te bedanken.
Om die reden vond op 7 oktober het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers plaats.
Ditmaal zijn we gaan bowlen in Zwijndrecht.

Contactgegevens
Bestuur
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: Lotte Goud
jc@hwvvbenevia.nl
PR: Eva Verhoeven
pr@hwvvbenevia.nl

Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/)

Veel sportplezier!!!

