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Nieuwe huisstijl
Hieronder zie je de nieuwe tenues van Dames 1 en Heren 1. De senioren en
recreanten hebben al gezien dat we de paarse kleur achter ons hebben
gelaten. Voor de nieuwe tenues is er gekozen voor donkerblauwe shirts met
rode en witte accenten. De eerste reacties hierop zijn positief geweest.
Jeffrey Groeneweg (sponsorcommissie) richt zich nu o.a. op nieuwe tenues
voor de jeugd.
Met de nieuwe shirts hebben we er ook voor gekozen om over te stappen naar
een andere kleur voor onder andere de nieuwsbrief.
Tevens heeft het logo een upgrade gehad. Ook de website is waar mogelijk
aangepast aan de nieuwe stijl.

In deze editie oa.


Het net bevestigen?



Overstap naar DWF



Terugblik ALV

Jamie Morrison is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De 36-jarige Amerikaan won als
assistent-bondscoach van het Amerikaanse mannen- en vrouwenteam alle grote prijzen. Bij Oranje begint hij aan zijn
eerste grote klus als hoofdcoach. Morrison tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor nog twee jaar.

WEETJE
Voor het eerst sinds 2011 is het totaal aantal leden van de NeVoBo gestegen.
Op 1 januari 2017 waren 114.440 volleyballers bij de NeVoBO aangesloten, 262 meer dan in 2016.
Als HWVV BeneVia hebben we bijna 100 leden. Helaas zien wij al jaren een krimp in het ledenaantal.
Positief is dat de recreanten het afgelopen seizoen een groei heeft doorgemaakt!
Iedere nieuwe volleyballer blijft natuurlijk welkom! Dus ken je iemand die misschien wel zin heeft om te
volleyballen? Vraag of hij /zij een keertje wil meetrainen en laat het de TC weten (tc@hwvvbenevia.nl).

Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen '17-'18
Vanaf seizoen 2017-2018 stappen we met de volledige zaalcompetitie
helemaal over op het Digitaal WedstrijdFormulier (DWF) via de variant
‘Resultaat Invoeren’.
Na de introductie in 2013 en de daarop volgende verbeteringen, heeft inmiddels zo’n 63% van alle volleybalclubs in ons land de voordelen van werken met het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) ontdekt:
eenvoudig en tijd- én kostenbesparend. Vanaf seizoen 2017-2018 stappen we met de volledige zaalcompetitie helemaal over op DWF via de variant ‘Resultaat Invoeren’, waar geen WiFi voor nodig is.
Op naar 100% DWF!
Hoewel DWF Resultaat Invoeren eenvoudig aan te leren is, zijn er middelen beschikbaar om dat zo
goed mogelijk te doen. Binnenkort volgt een demofilmpje van Resultaat Invoeren, een digitale flyer en
een handleiding waarop voor iedere gebruiker, stap voor stap, wordt toegelicht hoe het werkt.
Nog meer voordelen
Omdat meteen na invoering in DWF de gegevens worden bijgewerkt, hebben gebruikers altijd een actueel overzicht. En, ook prettig; nadat het volledige team aan het begin van het seizoen is ingevoerd,
hoeft de rest van het seizoen alleen nog maar binnen het
DWF aan te worden gevinkt wat de juiste teamsamenstelling
is. Daarnaast is het niet meer nodig om de wedstrijdformulieren te verzamelen en op te sturen.
Verschillende teams en spelers zijn al bekend met het DWF.
Eerder werd in de nieuwsbrief van september/oktober 2016 werd hier
aandacht aan besteed.
Ben jij of je team toch nog niet helemaal bekend met het DWF
is het handig om je daar wel in te verdiepen.
Vraag eens na bij een team(genoot) die er wel bekend mee is,
of bezoek de website: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/

Het net bevestigen?
Al enige tijd wordt er gespeeld met nieuwe netten in sporthal De Schenkel in ’s Gravendeel. Sommigen van
jullie zijn al gewend aan het net en hangen dit snel en gemakkelijk op. Voor wie er nog wat moeite mee heeft
en niet weet wat hij met alle touwtjes aan moet, vindt je hieronder nog een extra instructie.

Lief en Leef
Als verenging willen zijn we graag op de hoogte van onze leden en de blijde of
soms ook verdrietige momenten in ieders leven.
Helaas merken wij als bestuur wel eens dat zulke momenten aan ons voorbij
gaan omdat we het simpelweg niet weten.
Heb je nu een teamgenoot of clubgenoot waarvan je weet dat hij of zij wel een
kaartje, bloemetje, etc. kan gebruiken?
Stuur dan een mailtje naar pr@hwvvbenevia.nl of spreek een van de
bestuursleden aan!

ALV-terugblik
Op vrijdag 20 januari vond de algemene ledenvergadering plaats in de kantine van de sporthal in
‘s Gravendeel. De opkomst was redelijk te noemen. Van zowel de seniorenteams als het recreantenteam
waren er aanwezigen (soms echter wel alleen de personen die al een vrijwillige functie bekleden).
Na het afronden van de agenda werden er nog bedankjes werden uitgedeeld. Zo ontving Danielle Mol
een bedankje voor haar jaren als JC-voorzitter. Danielle blijft actief binnen de JC en Lotte Goud neemt
het stokje over. Ook bestuurslid Tineke v/d Berg werd alvast bedankt voor haar inzet en betrokkenheid in
de afgelopen jaren als voorzitter TC. Zij stopt hier mee. Deze functie is helaas nog niet vervuld. De TC is
bezig met het zoeken naar een oplossing om ook volgend jaar de TC bezet te hebben.
Als laatste werd Eva Verhoeven duidelijk verrast. Het bestuur vond het ook wel eens de moeite waard
om iemand die al lange tijd actief als vrijwilliger is binnen de vereniging een klein beetje in het zonnetje te
zetten. Vandaar dit extra bedankje.
De volgende ALV zal eerder gepland worden, te weten september 2017.
De notulen van de afgelopen ALV zal je spoedig via de email ontvangen.

Heb jij ideeën voor deze nieuwsbrief,
is er iets wat jij graag wil delen met de
leden van jouw club?
Dat kan.
Stuur een mailtje naar
pr@hwvvbenevia.nl en we gaan kijken
wat we voor je kunnen betekenen.

Jeugdkamp

Contactgegevens
Bestuur

Ook dit jaar is er weer het traditionele en jaarlijks terugkerende jeugdkamp.
Van 19 mei tot 21 mei gaan onze jeugdspelers met elkaar op pad.

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

Voor overige contactgegevens:
Zie de website

Foto’s uit de oude doos: jeugdkamp 2011

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

Veel sportplezier!!!

