
 

 NIEUWSBRIEF  

 
Beste Toesjaan en vrienden van de club,  
 
De zomervakantie ligt alweer achter ons, de trainingen zijn hervat en inmiddels is ook de competitie weer begonnen! 
Kortom Toesj draait weer op volle toeren. Achter de schermen is in de zomer door diverse mensen hard gewerkt om 
o.a. de teams in te delen, wedstrijdschema te maken en scheidsrechters in te delen. Namens bestuur en leden, 
bedankt! Laten we er een mooi seizoen van maken.... 
 
Met hartelijke groet, 
 
Het bestuur.  
 

Data voor in je agenda: 
- Herfstvakantie: maandag 16 tot vrijdag 20 oktober zijn er geen jeugd-trainingen, met uitzondering van de 

extra technische training op woensdag. 
- Op maandag 6 november moeten alle lotenboekjes van de Grote Clubactie ingeleverd zijn.  

Van de bestuurstafel 
Afgelopen bestuursvergadering heeft Gerrie Wouters aangegeven haar taken als voorzitter per direct te willen 
neerleggen. Ontzettend jammer, maar wij respecteren haar besluit. Toesjaanse als ze is, zal Gerrie dit seizoen 
(tijdelijk) de taak als scheidsrechter coördinator oppakken. Nogmaals Gerrie, veel dank voor je inzet voor de 
vereniging! 
 
Besloten is dat Marjolein Arent tot de ALV deze functie interim zal vervullen. Tijdens de ALV (medio mei 2018) kan 
vervolgens een nieuwe voorzitter worden benoemd. Heb je ideeën over de inrichting van deze functie, wil je met ons 
van gedachten wisselen of heb je interesse in het voorzitterschap? Dan komen we graag met je in contact! 
 
Voor vragen zijn wij vanzelfsprekend bereikbaar. Spreek één van ons aan in de zaal of stuur een mailtje naar 
secretariaat@toesj.nl 

Activiteitencommissie 
Op  9 september heeft het jaarlijkse volleybal stratentoernooi plaatsgevonden. Er waren maar liefst zes 
“stratenteams” die met overgave gestreden hebben om de beker.  Het was een gezellig toernooi met een leuke mix 
van jong en oud, volleyballers en nieuwkomers. Ondanks dat de beker niet in Heteren bleef, werd de dag gezellig 
afgesloten onder het genot van een hapje en drankje in De Bongerd. 

Technische commissie 
Er is met veel plezier en inzet getraind door de meiden van MB/MC op een extra ingelaste technische training, 
verzorgd door Ivo Brouwers en Roy Uijting. Deze trainingen zullen de komende tijd om en om voor beide teams op 
de woensdagavond in Driel gehouden worden, zodat deze meiden een vliegende start in het nieuwe seizoen kunnen 
maken.  
 
Met trots kunnen we mededelen dat er maar liefst drie leden hun trainersdiploma hebben behaald: Marjolein Arent, 
Floor van Bussel en Mark Brienen.   
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Even voorstellen…. 
 

 

 Als secretaris van Toesj ben ik nu een paar maanden aan de slag en begin ik 
langzamerhand mijn weg binnen de vereniging te vinden. Doordat ik de gegevens van de 
team-indeling heb verwerkt, ken ik inmiddels al een aantal van jullie namen en gezichten. 
Het wordt dan ook tijd dat jullie weten wie ik ben.   
 
Mijn naam is Mariëtte Weistra, getrouwd met Jurjen en samen volleyballen wij op 
vrijdagavond bij de recreanten. Onze jongste dochter Wietske speelt momenteel in 
Meiden C. Haar oudere zus Margot en oudere broer Machiel komen af en toe een keertje 
mee om haar aan te moedigen. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de club en hoop op 
deze wijze mijn steentje bij te dragen.  
  
Hopelijk komen we elkaar een keertje tegen in de zaal! 

 

Vacatures 
Zoals ook bij vele andere verenigingen hebben we bij Toesj soms moeite om vrijwilligers te vinden. Zo zijn er dit jaar 
een aantal trainersposities niet ingevuld (Dames 2 en Heren 3) en is de sponsorcommissie niet van de grond 
gekomen. Laten we proberen om samen de vereniging draaiend en bruisend te houden, zodat we ook in de 
toekomst nog veel volleybalplezier te kunnen hebben. Veel of weinig tijd, nieuw bij de vereniging, jubilaris, recreant, 
volleyballer of juist niet (meer), zolang je hart voor de vereniging hebt en iets wil bijdragen, verwelkomen we je 
graag! 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter: zoals hierboven aangegeven zijn we op zoek naar iemand die graag het voorzitterschap voor onze 
vereniging in wil vullen.  
 
Scheidsrechtercoördinator: Gerrie Wouters vult deze positie tijdelijk in, maar we zijn op zoek naar iemand die dit in 
de loop van het seizoen kan gaan overnemen! 
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Grote Clubactie 
Op zaterdag 16 september is de Grote Clubactie van start gegaan voor onze jeugdleden (www.clubactie.nl). En met 
enthousiasme, want de eerste lotenboekjes waren al rap vol! Op dit moment zijn er zelfs al enkele boekjes 
ingeleverd en staat de teller op 67 verkochte loten (waarvan 160 euro voor de vereniging). Mocht je boekje nog niet 
vol zijn en wil je nog een poging wagen, super! Is je boekje vol of ben je klaar met loten verkopen, lever ‘m dan in bij 
je trainer of bij Marieke Abrahamse. Heb je de smaak te pakken en wil je er nog meer verkopen? Er zijn nog lege 
lotenboekjes beschikbaar! Hoe meer verkochte loten, hoe meer de kas gespekt voor de leuke jeugdactiviteiten of -
materialen. 
Naast de lotenverkoop door de jeugd is er ook een SUPERLOT van 150 euro beschikbaar om te verkopen aan een 
bedrijf of sponsor. Heb jij interesse om de jeugd van onze vereniging op deze manier te supporten of weet je 
iemand/een bedrijf om hiervoor te benaderen, neem dan contact op met Marieke Abrahamse. 

 

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! 
 

- Digitaal wedstrijdformulier: Oproep aan alle tellers om ervoor te zorgen dat ze een account bij de Nevobo 
aangemaakt hebben, anders kunnen ze niet inloggen om de wedstrijduitslag vast te leggen! 

 
- De volgende nieuwsbrief staat gepland voor midden December, kopij graag uiterlijk 9 December inleveren.         

 


