
 

 NIEUWSBRIEF  

 

Beste Toesjaan en vrienden van de club,  
 
De zomervakantie is in volle gang! Deze nieuwsbrief is de laatste van dit seizoen en staat boordevol informatie: 
hartelijk dank voor de inzet van onze actieve leden die de vereniging op deze manier bruisend houden! 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en met sportieve groet, 
 
Het bestuur.  
 

Data voor in je agenda: 
- Op maandag 20 augustus starten de eerste trainingen weer. 
- Vanaf dinsdag 18 september starten de competitiewedstrijden.  

Van de bestuurstafel 
Onder de huidige tropische temperaturen blikken we nog een laatste keer terug op een mooi en sportief jaar.  
De pilot om onze vereniging te verbreden is een succes gebleken: we hebben tegenwoordig naast de competitie-
spelende teams ook een enthousiaste groep recreanten die een balletje slaan. De jeugd heeft een mooi uitstapje 
gemaakt en kan voor het komende seizoen weer uitkijken naar een jeugdkamp, fijn! Daarnaast zijn er wel diverse 
activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie die het verenigingsgevoel hoog houden binnen Toesj. Het 
gaat te ver om alles te benoemen, maar we waarderen de inzet van onze vrijwilligers, zeker gezien de soms weinige 
vrije tijd, zeer zeker. Dat was voor ons ook de reden om alle vrijwilligers dit jaar een beetje in het zonnetje te zetten 
met een kadobon! Verdere details over het afgelopen jaar kun je lezen in de meegestuurde notulen van afgelopen 
ALV. 
 
Ter afsluiting een belangrijk laatste punt van aandacht voordat we de zomerstop in gaan: de grote hoeveelheid 
vacatures in onze vereniging. Vanuit ons, jullie bestuur, willen we hierbij een noodkreet doen uitgaan voor het 
gebrek aan vrijwilligers om een aantal cruciale functies op te vullen, zoals de voorzittersfunctie, scheidsrechters 
coördinator en verenigingsexpert (opleider scheidsrechters). Het is simpelweg niet mogelijk om onze vereniging 
draaiende te houden laat staan bruisend met de huidige hoeveelheid vrijwilligers. We hebben daarom jullie hulp 
hard nodig! In deze nieuwsbrief staan meerdere oproepen voor openstaande vacatures. Hopelijk kunnen jullie 
gedurende zomer nog eens overwegen of er een mogelijkheid is om in het komende seizoen hier iets in op te 
pakken, zodat we er met z’n allen weer wat moois van kunnen maken! 
  

Fondsenwerving 
Dit jaar is er door deel te nemen aan de Grote Clubactie (560 euro) en de Rabobank Actie (172 euro)  een mooi bedrag 
van 732 euro bij elkaar gespaard. Dit bedrag zal worden ingezet om nieuwe trainingsmaterialen aan te schaffen voor 
onze jeugdleden. 
Na de zomervakantie zal de Grote Clubactie wederom van start gaan, waarbij dit jaar onze jongste leden, de mini’s 
weer loten mogen verkopen waarbij 80% van de omzet direct naar de vereniging gaat. Meer informatie volgt in de 
eerste training(en) na de zomerstop (www.clubactie.nl) 
 

Graag zouden we dergelijke fondsenwerving op een structurele manier willen vormgeven en zoeken we enthousiaste 
leden gezocht om een sponsorcommissie te vormen. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst goeie materialen 
blijven aanbieden en de ondersteuning bieden voor het op peil houden van technisch niveau en verenigingsgevoel. 
Interesse om mee te denken? Mail naar info@toesj.nl 

http://www.clubactie.nl/
mailto:info@toesj.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Zoals jullie allen inmiddels wel bekend mogen persoonsgegevens enkel verzameld worden met een gerechtvaardigd 

doel welke vooraf uitdrukkelijk omschrijven is. Ook wij als volleybalvereniging verzamelen persoonsgegevens zoals 

de benodigde informatie voor de ledenadministratie maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van foto’s op onze site. Om 

zo goed mogelijk te voldoen aan de huidige wettelijke richtlijnen zullen we enkele wijzigingen in ons huishoudelijk 

regelement gaan doorvoeren. Daarnaast zullen we aan ieder lid, ook vrijwilligers, met ingang van het nieuwe seizoen 

ter ondertekening een verklaring verstrekken waarbij toestemming gegeven wordt om persoonsgegevens te mogen 

gebruiken voor specifiek omschreven doeleinden. 

Activiteitencommissie 
Zoals aangegeven in de ALV, hebben bijna alle leden van de activiteiten commissie aangegeven per komend seizoen 

te stoppen. Dit betekent dat op dit moment het stratenvolleybaltoernooi, het oliebollentoernooi, Sinterklaasviering 

en het eindfeest op de tocht staan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Vind jij het leuk om mee te helpen om ook 

dit jaar weer de nodige gezelligheid binnen Toesj te garanderen, geef je dan snel op als vrijwilliger! Mail naar 

info@toesj.nl 

 

Technische commissie 
De Technische commissie heeft nog meerdere vacatures open staan, waarvoor we nog enthousiaste kandidaten 
zoeken, zodat we volgend seizoen weer mooie prestaties kunnen neerzetten! 
Heb je suggesties of wil je zelf je steentje bijdragen als trainer of coach voor een team? Misschien wil je de uitdaging 

om dit te doen liever met z’n tweeën of drieën aan gaan, dat kan ook – stuur dan even een mailtje naar 

technischecommissie@toesj.nl. Kijk ook even in het trainingsschema en wedstrijdschema of je beschikbaar bent voor 

een team. 

Dit zijn de vacatures: 

➢ Heren 1, promotieklasse, trainen op woensdag 20.30-22.30 uur, spelen wedstrijden thuis op zaterdag om 

13.00 uur. 

➢ Meisjes C1, derde klasse, trainen op woensdag of donderdag 19.30-21.00 uur, spelen wedstrijden thuis op 

zaterdag om 11.00 uur. 

➢ De recreanten, trainen op vrijdag van 19.30-20.30 uur. 

Het seizoen is weer voorbij, de zomervakantie is bijna begonnen en dat betekent dat de opzegdatum van 1 juli ook 

weer verstreken is. We zullen daarom verderop in de nieuwsbrief de conceptindeling zoals die momenteel bekend is 

aan jullie tonen. Mocht je er niet tussen staan, kan het zijn dat je (nog) geen lid bent. Ga dan snel naar www.toesj.nl 

en klik op de homepage op “LID WORDEN?”. 

Wegens het trainerstekort kunnen we komend seizoen helaas geen tweede training regelen voor de C-jeugd. We 

nemen wel alle positieve signalen mee die deze extra trainingen hebben afgegeven het afgelopen seizoen, dus als de 

mogelijkheid zich voordoet, zullen we hier weer invulling aan geven. 

Voor Meisjes A is komend seizoen een mooie gelegenheid om alvast te oriënteren bij de senioren. De trainers van 

MA, Dames 1 en Dames 2 gaan vóór de competitiestart over een roulatieschema overleggen voor trainingen en 

invalmogelijkheden op wedstrijden om op die manier toch zoveel mogelijk trainingstijd te garanderen. 

mailto:info@toesj.nl
mailto:technischecommissie@toesj.nl
http://www.toesj.nl/
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Concept Teamindeling  2017-2018 
Onderstaande indeling is een concept teamindeling voor komend seizoen. Er kunnen mogelijk nog enkele wijzigingen 

in aangebracht worden. 

 

Heren 1 Heren 2 Heren 3 
Job Aarns Anthonie Peeters  Don van Schaik 

Maarten van Heumen Hans Jansen Edwin Aarns 

Niek Cornelissen Harrie Kreijkamp Erik Euverman 

Peter Visser Jeroen Geers Ference Verstappen 

Rens Brantsma Martijn Hoenkamp Henk Willemsen 

Rob Faber Norman Verstappen Ivo Brouwers 

Roy Uijting Peter Roelofsen Michiel Uijting 

Thomas Winter René de Bruijn Petri te Dorsthorst 

Wouter Steenvoorden Sander Abrahamse Ricardo Tuerlings 

  Sebas te Dorsthorst 

  Ed Jordense (trainen) 

  John Holleman (trainen) 

  Karel Vermaas  (trainen) 

  Vincent van de Poel (trainen) 

Trainer: vacature Trainer: zelf Trainer: zelf 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: dinsdag Competitiedag: zaterdag 

 

 

Dames 1 Dames 2 Recreanten 
An van Herck Nely van Dulm Martine Huting  

Esmay de Bruijn Henrieke Middelhoven-Laset Gerard van Mullem 

Floor van Bussel Judith van Zandwijk Abe Sikkema 

Michelle Aalmers Lianne de Buck  Simon van Drie 

Pem van den Heuvel Lydia Slebus  Mariette Weistra 

Seline de Bruijn Marieke Abrahamse Jurjen Weistra 

Soraya-Demi Orsel Petra Berwald Hettie Nijeboer 

 Petra Vos John Nijeboer 

 Lydia Vos - van Melis (later) Dorothe van de Werf 

  Bas Runhaar 

  Nathan Groenewold 

  Cathy Huis in 't Veld 

  Ronnie Groenewold 

  Thera de Langen  

  Koert de Langen 

Trainer: Wouter Steenvoorden Trainer: Sander Abrahamse 
Coach: Anja van Dijk 

Trainers: vacature 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: dinsdag  
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Meisjes A1 Meisjes C1 Meisjes C2 
Britt Wouters Anieke Kroes Daantje Pes 

Floortje Rijsemus Daia Neerhof Emma Duncan 

Laura Schuiling Maike de Langen Isa Kuster 

Mette Scheers Merel Bannink Jacqueline Dahle 

Minoeska Orsel Nina van der Burg Maud Kuster 

Renate Swaneveld Noa van Eck  Sarah van den Berg 

Saartje van Eijbergen Wietske Weistra  Sofie ten Broek 

Sanne ten Broek  Quinty Derksen (trainen) 

Marit Filippo (trainen)   

Trainer: Ivo Brouwers Trainer: vacature Trainers: Michelle Aalmers/Floor 
van Bussel 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: zaterdag Competitiedag: zaterdag 

 

Mini’s niveau 5 
Lisa Ranes  

Anna Itjeshorst 

Wessel van Voorthuijsen  

Lydianne Kroes  

Maaike Martijn 

Glenn van den Bos 

Kim Aalbers (trainen) 

Kyran Lammers (trainen) 

Serra Willems (trainen) 

Djengo Peereboom (trainen) 

Suzanne Bakker (trainen) 

Lysanne Geerdink (trainen) 

Trainers: Michelle Aalmers/Floor 
van Bussel Coach: Marjolein Arent 

Competitiedag: zaterdag 

  



 

 NIEUWSBRIEF  

Overige mededelingen 
 

 
- Graag vragen we nogmaals jullie aandacht voor SponsorKliks. Sinds 1 september 2016 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 link 
op onze eigen website via Sponsorkliks naar je webshop en de rest wijst zich vanzelf! Alvast bedankt! 
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