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Start seizoen 
De trainingen zijn al weer enkele weken bezig en iedereen komt weer in vorm 
voor het zaalseizoen. 
Voor sommigen is dit gemakkelijk, aangezien ze actief geweest zijn in het zand 
(beachen in Strijen). Voor anderen zal het weer even wennen zijn en wordt er 
ontdekt dat de zomerstop de conditie wel wat heeft beïnvloed.  
Hoe dan ook er is nog heel even de tijd om jezelf klaar te stomen voor het 
nieuwe competitieseizoen echt van start gaat.  
Vanaf zaterdag 22 september begint voor verschillende teams de competitie 
weer. Wat zal het dit jaar de teams brengen? 

Leuk om speciaal te vermelden is dat we dit jaar 3 CMV-teams hebben die 
competitie gaan spelen op de zaterdag. 
De CMV teams spelen op deze dagen vóór de seniorenteams (D1, H2 en H3) 
Heren 1 zal net als afgelopen seizoen de thuiswedstrijden op de vrijdag  
spelen. 
 
We wensen iedereen weer een seizoen vol speelplezier, winst, goede potten, 
gezelligheid en vrij van blessures! 

Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia September 2017 
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 In Memoriam 

 Terugblik jeugdkamp 



Op 7 september vond er een algemene ledenvergadering plaats. 
De notulen komt jullie kant nog op, maar op deze plek alvast wat aandacht voor  

enkele belangrijke punten. 
  

 Leden waren enthousiast over overname van Strijen Beach. De dit seizoen opgestane beachcommissie heeft 
een eerste seizoen ‘gedraaid’ op het terrein van Strijen Beach en presenteerde haar plan voor de toekomst. 
Het bestuur kan samen met de beachcommissie verder met de voorbereiding van de overname van Strijen 
Beach 

 Ramona Tuk is aangetreden als secretaris. Ramona heeft in het verleden deze functie ook bekleed en is na 
het neerleggen van haar functie dit seizoen weer toegetreden tot het bestuur.  

 Onze club is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Zo is de technische commissie onderbemand en wordt dit 
opgelost door de teams meer verantwoordelijkheden te geven (hierover heb je eerder bericht gehad).  
Ook zijn de functies van ledenadministrateur en scheidsrechtercoördinator nog steeds vacant.  
Interesse om een steentje bij de dragen? Zoek vrijblijvend contact met het bestuur! 

 De worsteling voor het steeds opnieuw vinden van nieuwe vrijwilligers heeft geleid tot het bespreken van een 
voorstel voor een contributiekorting voor leden die vrijwillig een seizoen lang een functie uitvoeren.  
Dit voorstel is echter niet door de leden goedgekeurd en het bestuur gaat met de gekregen feedback opnieuw 
hiernaar kijken.  

Terugblik: jeugdkamp seizoen 2016-2017 
Vol spanning kwamen de 17 jeugd BeneVia-leden vrijdagavond aan op camping Polderland in de Mookhoek.  
Hier mochten ze een plekje zoeken in de grote tent. Na allemaal gesetteld te zijn, maakte de leiding de 4 groepjes 
bekend waar de kinderen gedurende het kamp samen punten mee konden winnen. 
 
Zo hebben de kinderen punten verdiend met: een spandoek maken, levend bingo, corvee, volleyballen, Jeroen 
nat gooien, het ruilspel, helpen opruimen/klaarzetten, marshmallows roosteren, water-vuur-spons spel en door 
gezellig te zijn!  
 
En gezellig was het zeker met elkaar! Hierdoor hadden alle groepen een prijs verdiend die ze mochten uitzoeken.  
 
De leiding heeft genoten van alle leuke kinderen die bij ons op de vereniging zitten en hopelijk de kinderen ook 
van de leiding! 
 
Tot volgend jaar! 
De jeugdcommissie  

Algemene Ledenvergadering september 2017 



In Memoriam 

 

Het digitaal wedstrijdformulier is vanaf dit seizoen  

verplicht om te gebruiken in de competitie. 

De meeste teams werkten hier gelukkig al mee. 

Wil je er meer over weten: klik hier. 

Zoals eerder is mede gedeeld via de mail is ons lid Joep Honig  
12 juni geheel plotseling overleden.  

Joep is jarenlang zeer actief geweest binnen onze vereniging. Het 
afgelopen seizoen heeft hij met veel betrokkenheid zich nog bezig 
gehouden met het trainen van de jeugd. Jeugd vond hij altijd erg 
belangrijk voor de toekomst van onze vereniging.  

Volleyballen deed Joep zelf ook graag, en toen dat niet goed meer 
ging zette hij zich in om zijn team te coachen.  
 
We zullen met het verlies van Joep een betrokken en actief lid 
moeten gaan missen.  
 

 

Advertentie uit Het Kompas 

Digitaal wedstrijdformulier 

Iedere volleyballiefhebber, of dat nou de sporters of coaches zijn, de supporters of de Nevobo zelf, is blij met de 
scheidsrechter. Want zonder scheidsrechter kun je veel liefhebben, maar niet volleyballen. En het makkelijkste baantje 
is het natuurlijk niet. Ga er maar aan staan om twaalf fanatieke speler en twee enthousiaste coaches het naar de zin te 
maken. En toch zijn er duizenden volleyballiefhebbers die wekelijks die bok opklimmen om een volleybalpotje te (bege)
leiden. 

Er zijn scheidsrechters die dat een paar jaar doen, waarna ze worden opgevolgd door iemand anders. Prima! 
Er zijn ook scheidsrechters die dit al vele jaren doen, misschien wel 10 of 15 jaar. Helemaal prima! 
Maar er zijn ook scheidsrechters die dit al 25 of zelfs al 40 jaar doen! Geweldig! 
 
Binnen onze vereniging zijn er twee van deze kanjers. Anco van der Wulp en Arie Mol. 
Beide fluiten al 40 jaar voor de volleybalsport. Als dank voor hun inzet werden zij deze zomer verrast met een gouden 
official speld.  

Heren, van harte gefeliciteerd! Namens ons allen bedankt voor het fluiten van alle wedstrijden.  
Hopelijk mogen wij en andere volleyballiefhebbers nog lang van jullie fluitkunsten genieten! 

 

In het zonnetje gezet 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/


Acties 

Voor een vereniging zoals de onze is het belangrijk om 
naast inkomsten door contributies, subsidies en  

sponsoring ook mee te doen met acties van bedrijven 
of om zelf extra acties te organiseren.  

 
Om die reden wordt je regelmatig geïnformeerd over 

verschillende acties die onze vereniging extra  
inkomsten opleveren en welke bijdrage jij hierin kunt 

leveren. 
 

Hieronder een overzicht: 

Rabobank - Clubkas Campagne 

Leden van de Rabobank kunnen tot 30 september stem-
men op HWVV BeneVia. 

De Rabobank verdeeld 75.000 euro onder de deelnemende 
verenigingen/clubs/stichtingen van de Hoeksche Waard en 
Goeree Overflakkee. Leden hebben inmiddels via de post 

een persoonlijke stemcode ontvangen.  
Ben jij lid en heb je al gestemd op onze vereniging? 

PLUS-supermarkt - Sponsoractie 

De nieuwe PLUS in Mijnsheerenland verdeeld eind  
december 10.000 euro onder verenigingen/clubs die mee 

doen met de sponsoractie.  
Bij elke 10 euro aan boodschappen krijg je een sponsorpunt 

waarmee je kunt stemmen op onze vereniging in de  
speciale actiekast die je in de winkel vind.  

De actie loopt van 18 september t/m 31 december. 
Heb je nog boodschappen nodig, ga eens een keer naar 

de PLUS in Mijnsheerenland.  

Pepernotenactie 

De actie van onze eigen vereniging die naast heel lekker 
ook altijd erg succesvol is. 

Binnenkort ontvang je weer het welbekende formulier  
waarop je alle bestellingen van jezelf, familie, vrienden,  

collega’s, buren, etc. kunt neerzetten. 
Lever je formulier in en de pepernoten komen jouw kant op! 

Heb jij al trek in pepernoten? 

Jumbo-supermarkt - FAN-artikelen actie 

Vanaf november kun je bij de JUMBO in ‘s Gravendeel  
punten sparen door simpelweg boodschappen te doen.  

Jij en bekenden van je kunnen dan sparen voor artikelen uit 
jouw eigen persoonlijke fanshop. 

Ieder aangeschaft artikel levert onze vereniging geld op! 
De voorbereidingen voor deze actie worden momenteel  
getroffen en hierover ontvang je snel meer informatie. 

Jezelf op slippers, een beker, of een lunchbox?  
Wie wil dat nu niet?   

 

Kunnen we op jouw bijdrage rekenen? 

 



Contactgegevens 
Bestuur 

Voorzitter: Jeroen Kornaat 

voorzitter@hwvvbenevia.nl 

 

Secretaris: Ramona Tuk 

secretaris@hwvvbenevia.nl 

 

Penningmeester: Ton de Kanter 

penningmeester@hwvvbenevia.nl 

 

TC-voorzitter: Vacant 

tc@hwvvbenevia.nl 

 

JC-voorzitter: Lotte Goud 

jc@hwvvbenevia.nl 

 

PR: Eva Verhoeven 

pr@hwvvbenevia.nl 

 

Voor overige contactgegevens: 

Zie de website 

Vrijwilligersuitje 

28 september is het weer zover. Het jaarlijks terugkerende  
vrijwilligersuitje voor de vrijwilligers van het afgelopen en het  
nieuwe seizoen. Vorig jaar is het bowlen goed bevallen dus ook dit 
jaar gaan de vrijwilligers met elkaar de strijd aan: wie gooit de 
meeste punten en is naast volleybal ook nog eens goed in bowlen? 

CMV toernooi 

Op zaterdag 7 oktober hebben de jongste spelers van onze  
vereniging tussen 9:00 en 12:00 uur een CMV-toernooi.  
De jeugdcommissie organiseert in ‘s Gravendeel een toernooi 
waarbij de CMV-spelertjes tegen andere vereniging strijden voor 
een mooie prijs! 
Natuurlijk vinden ze publiek hartstikke leuk, dus kom kijken! 

Jeugdkamp 2018 

Je kunt het niet vroeg genoeg weten. Om alvast in de agenda te 
zetten: 25-27 mei 2018 - Jeugdkamp 

Veel sportplezier!!! 

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

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.  


