
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen. In deze nieuwsbrief komen de volgende 

onderwerpen aan de orde: 
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Algemene ledenvergadering 

Onderstaand worden kort de belangrijkste punten  en wijzigingen weergegeven.         

De officiële notulen volgt. 

Het is een goed jaar geweest voor Toesj zonder al teveel bijzonderheden. De competi-

tie is voor de meeste teams goed verlopen.  

Het bestuur is gewijzigd van samenstelling. Annelies de Leeuw (penningmeester) en 

Edith Sinot (bestuurslid) zijn afgetreden. Per 1 juli 2014 zal Stefan Roskam (H1) het 

stokje van Annelies overnemen en Marjolein Arent (D1) zal toetreden als bestuurslid.  

Martiene Bosman heeft aangegeven per 1 juli 2015 te stoppen als voorzitter. 

Het wedstrijdsecretariaat zal vanaf het nieuwe seizoen opgepakt worden door Sander 

Abrahamse (H2).  

In seizoen 2014-2015 zal naast heren 2 ook dames 2 op op dinsdagavond 

thuiswedstrijden gaan spelen.  

De TC is verder uitgebreid met de komst van Petri te Dorsthorst (H3). Hij zal zich bezig 

gaan houden met de heren.  Samen met Anja van Dijk(D2), verantwoordelijk voor de 

jeugd, en Michiel Uijting (H3), verantwoordelijk voor de dames,  is de Technische com-

missie compleet. 

Door Erik Euvermans en Henk Willemsen (beide H3) zijn twee scheidsrechters cursus-

sen georganiseerd. Hierdoor zijn acht mensen opgeleid tot verenigingsscheidsrechter! 

Indien je interesse hebt in een vervolgcursus bij de Nevobo, meldt je dan bij Erik of 

Henk. 

 

 

      Nieuwsbrief 

Jaargang 4 nummer 1 
  
Bestuur: 
  
Voorzitter: 
Martiene Bosman 
martjeb1982@msn.com 
  
Secretaris: 
Petra Berwald 
petraberwald@hotmail.com 
  
Penningmeester: 
Stefan Roskam 
penningmeestertoesj@gmail.com 
  
Contactpersoon materiaalbeheer: 
Martiene Bosman 
martjeb1982@msn.com 
  
Contactpersoon Gemeente Overbetuwe: 
Marjolein Arent 
volleybalverenigingtoesj@gmail.com 
  

  

  
Wedstrijdsecretariaat: 
Sander Abrahamse 
sanderstros@hotmail.com  

  
Heren TC: 
Petri te Dorsthorst 
  
Jeugd TC: 
Anja van Dijk 
anjavandijk@hetnet.nl 
  
Contactpersoon Mini’s: 
Vacant 
  
Scheidsrechter contactpersoon: 
Erik Euverman 
e.euverman@chello.nl 
  
Dames TC: 
Michiel Uijting 
michiel.uijting@hetnet.nl 
  
Toernooicommissie: 
Vacant 
  
  
Activiteitencommissie Jeugd: 
Floor van Bussel 
Tessa Lith 
  
  
Aanlevering voor website: 
Nely van Dulm 
dulbi@planet.nl 
  
  
Aanlevering wedstrijdformulieren: 
Nely van Dulm 
  
  

  

mailto:sanderstros@hotmail.com


 Contributie   

Voor het komend seizoen blijft de contributie gelijk. Dit betekent dat de contributie voor het 

seizoen 2014/2015 zal uitkomen op de volgende bedragen:

 

* Dit is een voorlopig bedrag. Het definitieve bedrag voor het bondsgeld is afhankelijk van de 

klasse waarin de competitiespelende teams worden ingedeeld. Een definitief bedrag zal via 

een volgende nieuwsbrief worden gecommuniceerd. 

Een belangrijke verandering vanaf het seizoen 2014/2015 is dat de contributie van Toesj, van 

de NEVOBO en het bondsgeld gezamenlijk in vier termijnen wordt geïncasseerd per automa-

tische incasso. Dit zal omstreeks de volgende data zijn:

 

Extra activiteit heren&dames 1 

Tijdens de vorige ledenvergadering (2013) is besloten dat vanuit de eerste teams een extra 

inspanning worden verwacht. Dit jaar zal dit zijn in de vorm van het Toesj Stratenvolley-

baltoernooi.  Op 28 juni hebben 63 mensen gespeeld. Foto’s zijn te zien op Facebook! Met 

deze activiteit is €225,- aan inschrijfgeld opgehaald en de aanvraag loopt voor €1000,- subsi-

die vanuit de gemeente Overbetuwe. Wordt vervolgd….. 

 

Actie mailadressen 

Voor een goede communicatie is het van belang dat de vereniging kan beschikken over ac-

tuele persoonsgegevens zoals adres, emailadres en telefoonnummer. Mocht een van deze 

veranderen, vergeet dit dan niet door te geven aan het secretariaat! De afgelopen periode is 

gebleken dat het mailadressenbestand niet up to date is. Na de zomer zal dit opgepakt 

worden.  

 

Trainingsoverzicht seizoen 2014-2015 

De trainingen starten weer vanaf maandag 25 augustus 2014.  Het schema voor zowel de 

teamindeling als de trainingstijden staat in de bijlage! 

 

Leeftijd 

Con-
tributie 

Toesj 

Contributie 

NEVOBO 

  

Team 

Bondsgeld 
2014-2015 

≤ 18 jaar € 204,00 € 10,00   Senioren € 54,75 * 

≤ 14 tot 18 jaar € 180,00 € 10,00   Recreanten €        - 

tot 14 jaar € 144,00 € 10,00   Rustend lid €        - 

Recreanten € 180,00 € 10,00   Jeugd A B C € 37,63 * 

Rustend lid €   51,00 € 10,00   Mini € 14,50 * 

Termijn seizoen 
2014/2015 

Incassodatum Opzegdatum con-
tributie Toesj 

Opzegdatum NEVOBO 

(Bondsgeld) 

1e termijn ± 27 juli 1 juli 2014 
1 juli 2014 

2e termijn ± 27 oktober 1 oktober 2014 

3e termijn ± 27 januari 1 januari 2015 
1 januari 2015 

4e termijn ± 27 maart 1 maart 2015 

 

   

  

  

  
  

  


