
 

 NIEUWSBRIEF  

 

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

- Van 3 tot 10 oktober is de week van de scheidsrechter 
- Vanaf 15 oktober start in Driel op donderdagavond een tien weken beginnerscursus. Ken je mensen die 

willen leren volleyballen? Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! Meer info staat op de website of mail naar 
info@toesj.nl 

- Tijdens de Herfstvakantie (24-10 tot 1 november) is geen training voor de mini’s en jeugd 
- Dames 1 organiseert dit jaar tijdens de kerstvakantie het Nieuwsjaarstoernooi, begin december horen jullie 

hier meer over! 
 
Mededelingen: 

- Sinds 1 september heeft Toesj dankzij de inzet van Roy Uijting, Michiel van de Kamp en Joris te Dorsthorst 
een vernieuwde site. Naast info over de vereniging vind je hier ook het wedstrijdschema en het tel- en 
fluitschema + zaal- en kaderdienst. Wil je iets op de site vermelden, kan je dat mailen naar website@toesj.nl. 
Heren, ontzettend bedankt voor jullie hulp! 

- Sinds 1 september is Toesj aangesloten bij Sponsorkliks. Wanneer je iets bestelt via een webshop die 
aangesloten is bij Sponsorkliks, krijgt Toesj een percentage van het bestedingsbedrag. Een leuke manier om 
de clubkas van Toesj te sponsoren. Ga via de website van Sponsorkliks naar de betreffende webshop en de 
rest wijst zich vanzelf! Kijk via onderstaande link welke bedrijven zijn aangesloten. De eerste euro’s zijn al 
binnen! https://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=5138&v=website&cn=nl&ln=nl 

- Bijgevoegd staat een verslag van de Kick Off die is georganiseerd voor trainers en aanvoerders. Als het goed 
is, zijn jullie bijgepraat. In de bijlage staan de gemaakte afspraken. 
 

Zaal- kaderdienst en fluiten: 

Onderstaand een kort overzichtje van de gemaakte afspraken over tel- en fluitschema en zaal- en kaderdienst. 

- Het fluitschema is zo goed als rond. Op de website staat het actuele schema vermeld. Zorg dat jij en je team 
jullie verantwoordelijkheid nakomen!  

- Ruilen mag/ kan altijd maar het team dat op de lijst staat blijft verantwoordelijk 
- Aan de binnenkant van de Toesj kast hangt een schema met de juiste nethoogtes voor zowel jeugd als de 

heren en dames teams 
- Zaal- kaderdienst: 

o Minimaal half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn om op te bouwen. Let op dat ook 
de banken aan de zijkant worden neergezet en niet achter het veld 

o Zorg dat de zaal ook tussen de wedstrijden door wordt opgeruimd 
o Hang het net op de juiste hoogte 
o Ruim na de wedstrijd alles op en zorg dat de spullen juist worden opgeborgen en zet de banken op 

de juiste plaats.  
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