
 

 NIEUWSBRIEF  

 

Beste Toesjaan, 
 
In deze nieuwsbrief wil het bestuur je van een aantal zaken op de hoogte brengen! 
 
Data voor in je agenda: 

- Zaterdag 18 april Afsluiting van de competitie bij de Gebroeders in Driel. Vanaf 20.00 uur gaan de deuren 
open. Entree inclusief drank (tot  0.00 uur) en paar hapjes voor  €20,- per persoon. Aanmelden via je 
aanvoerder of bij Heren 1.  

- Dinsdag 19 mei Algemene ledenvergadering in de Bongerd. Uitnodiging en notulen 2014 volgen. 
- Zaterdag 6 juni organiseren dames 1 en heren1 wederom het Stratentoernooi! Organisatie is al volop 

bezig… Dus wacht niet langer en kom gezellig met je buren een middag volleyballen. Uitnodiging volgt! 
- Van 19-21 juni 2015 wordt het Jeugdkamp op de Boersberg in Doorwerth georganiseerd door de 

Jeugdcommissie. Het is ook dit jaar weer een  grote groep kinderen dus hulp kan goed gebruikt worden. Je 
kan denken aan helpen bij het ontbijt, speurtocht uitzetten of als Spook in het bos gaan zitten tijdens de 
spooktocht. Aanmelden kan bij Floor en Tessa. 

 
Mededelingen: 

- Voorzitter gezocht! Vanaf mei zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter…  Benieuwd naar het profiel, ken 
je de ideale kandidaat of heb je interesse, meldt je bij Stefan, Petra, Martiene of Marjolein! 

- Wij ontvangen vanuit de NEVOBO wekelijks diverse boetes met uiteenlopende reden. Onderstaand een 
aantal boetes van Februari 

o Scheidsrechter te laat  €50,- 
o Te laat afmelden wedstrijd  €50,- 
o Onjuiste relatiecode op het formulier  €5,- 

Wees als team alert op het correct invullen van het formulier. Zorg ervoor dat alle bondsnummers worden 
ingevuld van de scheidsrechter, spelers en tellers! En zorg ervoor dat de winnaar en de uitslag correct op het 
formulier staan.  

- Rabobank Clubkas Campagne: Rabobank Oost Betuwe draagt het verenigingsleven in de regio een warm 
hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. 
Rabobank Oost Betuwe stelt hiervoor € 75.000,- beschikbaar! Ook Toesj neemt dit jaar weer hieraan deel. 
Vorig jaar heeft deze actie ruim €250 opgeleverd! Particuliere klanten van Rabobank Oost Betuwe mogen 
stemmen. Van maandag 16 maart tot en met maandag 30 maart Elke stem is geld waard! Toesj ontvangt 
het aantal op ons uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met het bedrag dat een stem waard is. Oproep 
aan alle leden:  Wij willen zoveel mogelijk stemmen   Breng de actie onder de aandacht bij zoveel 
mogelijk mensen. Toesj kan deze bijdrage goed gebruiken voor bijvoorbeeld nieuwe materialen. Het zou 
fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden op Toesj stemmen! Kijk voor meer info over de Rabobank 

Clubkas Campagne en het lidmaatschap op www.rabobank.nl/oostbetuwe 
- P/D regeling:  Vanuit de bond hebben wij de volgende informatie ontvangen over de P/D regeling voor de 

competitie 2014-2015. Helaas zijn er nog geen data bekend. Zodra dit definitief is, worden de betreffende 
teams tijdig geïnformeerd! Voor meer informatie : 
http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/competitievormen/senioren/regio-oost/richtlijn-3-1-
10-3a-promotie-en-degradatieregeling.pdf 

 
Toernooien: 

- Vanuit Eindhoven heeft Toesj de uitnodiging ontvangen voor een meerdaags buitentoernooi, Hajraa. Leuk 
om als team het seizoen af te sluiten. Kijk voor meer informatie op: www.hajraabuitentoernooi.nl 

 

http://www.rabobank.nl/oostbetuwe
http://hajraabuitentoernooi.us4.list-manage.com/track/click?u=50baf9c4e9c2cc3dd195778d6&id=887ada37ae&e=73932e737e

