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Juli 2019 

 
 
Beste Toesjaan en vrienden van de club,  
 
De competitie is voorbij, het eindfeest en de afsluitende jeugdactiviteiten zijn geweest.  
De zomervakantie is in aantocht. Tijd voor de laatste nieuwsbrief van Toesj dit seizoen.  
 
De teams hebben zich goed ingespannen. We vragen aandacht voor de openstaande vacatures, zodat de teams 
komend seizoen door kunnen gaan. Zie vacatures en concept teamindeling in deze nieuwsbrief.  
 
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, we wensen je fijne weken toe. 
We zien iedereen graag in augustus weer uitgerust terug op de trainingen! 
 
Met sportieve groet, 
het bestuur 
 

Agenda: 
   
Maandag 19 augustus starten de eerste trainingen 
 
Vanaf 16 september starten de competitiewedstrijden 

 

Van de bestuurstafel 
Tijdens de ALV op 13 mei jl. keken we terug op het afgelopen seizoen. Er is veel werk verzet. Hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers voor hun inzet! Dat waarderen we enorm en was reden om ieder een presentje te geven.   
 
Ook op bestuurlijk vlak is er veel gebeurd. Tijdens de ALV namen we afscheid van (interim)voorzitter Marjolein 
Arent. Dank voor je trouwe inzet en overdracht. Er is een compleet nieuw bestuur, zodat de vereniging draaiende 
kan blijven. Het nieuwe bestuur kent 5 leden en geeft een afspiegeling vanuit verschillende geledingen: voorzitter 
Anthonie Peters (Heren 2), secretaris Judith van Zandwijk (Dames 2), penningmeester Jeroen Geers (Heren 2) en 
algemeen bestuurslid Sander Abrahamse (Heren 2) en Carolien Barten (ouder van jeugd). 
 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de openstaande vacatures. Jullie hulp is nodig! Daarom een vriendelijk 
verzoek aan ieder om na te denken over invulling daarvan. Zie verder onder Technische Commissie.  
 
Alle verdere details over het afgelopen seizoen en de ALV is te lezen in de notulen die onlangs verzonden zijn, 
tezamen met de lijst scheidsrechters.  
 
Begroting - trainersvergoeding  

Tijdens de ALV heeft het nieuwe bestuur groen licht gekregen om de begroting te bekijken en met name of de  

trainingsvergoeding verhoogd kan worden. Insteek is een vast bedrag per uur voor trainen en voorbereiding. Het 

bestuur maakt de volgende aanpassing.  
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We verhogen de vergoeding voor trainingen naar € 5,- per uur, incl. 0,5 uur voorbereidingstijd. Er is geen 

onderscheid tussen trainers met/zonder diploma. Voor de jeugd worden ook de coachuren vergoed (max. 1,5 uur). 

Als er een aparte coach is bij een seniorenteam kan er maximaal € 165,- gedeclareerd worden.  

Dit is voor 1,5 uur per wedstrijd (22 wedstrijden x 1,5 uur x € 5,- = € 165,-).  

Declaraties kunnen 2x per jaar door de trainers/coaches ingediend worden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van 

de trainer/coach.  

 

We hebben alle posten nog eens kritisch onder de loep genomen. Met de nieuwe versie begroting komen we 

positief uit. 

 

Consumptie scheidsrechters 

De scheidsrechters mogen een consumptie halen voor of na de wedstrijd. Zij kunnen zich melden aan de bar. 

Technische commissie 
Recent zijn de vacatures voor het trainen van de mini’s (CMV-leden) ingevuld. Na de ALV gaven twee jeugdleden zich 
spontaan op en na de oproep kwam hier een volwassene bij. Daar is de Technische Commissie en de vereniging heel 
blij mee!  

 
Er zijn nog vacatures die open staan, waarvoor we enthousiaste kandidaten zoeken.  
Heb je suggesties, een tip, ken je iemand of wil je zelf je steentje bijdragen?  

Misschien wil je de uitdaging om dit te doen liever met z’n tweeën of drieën aan gaan? 

Dat kan ook. Stuur een e-mail naar technischecommissie@toesj.nl.  

Kijk ook even in het trainingsschema en wedstrijdschema of je beschikbaar bent . 

 

Dit zijn de vacatures: 

 Scheidsrechter coördinator 

 Verenigingsexpert voor opleiden scheidsrechters 

 Trainer Heren 1, trainen op dinsdag 21.00-22.30 uur, spelen wedstrijden thuis op zaterdag om 17.00 uur. 

 Trainer D2, trainen op donderdag 19.30-21.00 uur, wedstrijden starten om 20.00 uur, ook op donderdag, 

training geven hoeft dus maar ongeveer 1x per 2 weken. 

 Trainer recreanten, vrijdag van 19.30-20.30 uur. 

 

Help ons uit de brand zodat deze teams ook na de zomervakantie volleybal kunnen blijven spelen in Heteren!  

Concept teamindeling, trainingsschema en thuiswedstrijden 2019-2020  

Wijzigingen/ontwikkelingen t.o.v. seizoen 2018-2019:  

Meisjes C wordt komend seizoen opgeheven wegens te weinig leden. Degenen die overblijven gaan naar de mini’s 

en Meisjes B. Verder wordt bij de mini’s N5 omgezet naar N6. Momenteel wordt bekeken of er een nieuw 

jongensteam (Jongens A) gevormd kan worden, door leden vanuit de recreantengroep.  

 

Onderstaande indeling is een concept teamindeling voor komend seizoen. Er kunnen mogelijk nog enkele wijzigingen 

in aangebracht worden. Mocht je er niet tussen staan, dan kan het zijn dat je (nog) geen lid bent. Ga dan snel naar 

www.toesj.nl en klik op de homepage op “LID WORDEN?”. 

 

http://www.toesj.nl/
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Conceptindeling damesteams 

 

 
Zaterdag competitie 

 
Donderdag competitie 

 

 

D1 - 2de klasse 
 

D2 - 3de klasse 
 1 Esmay de Bruijn 1 Henrieke Middelhoven-Laset  

2 Floor van Bussel 2 Judith van Zandwijk  

3 Michelle Aalmers 3 Lydia Slebus  

4 Pem van den Heuvel 4 Marieke Abrahamse  

5 Petra Berwald 5 Jantien Sessink  

6 Sanne ten Broek 6 Floortje Rijsemus  

7 Laura Schuiling 7 Minoeska Orsel  

8 Amanda de Wolff 8 Renate Swaneveld  

9 Seline de Bruijn  9 Saartje van Eijbergen  

  
10 Lianne de Buck    

 

Trainer/coach:  
Wouter Steenvoorden 

11 Soraya-Demi Orsel 
 

     

   
Trainer: vacature 

 

   
Coach: Anja van Dijk / Nely van Dulm 

  

 

Conceptindeling herenteams 

 

 

Zaterdag competitie 

 
Dinsdag competitie 

 
Zaterdag competitie 

 

 

H1 - 1ste klasse 
 

H2 - 2de klasse 
 

H3 - 2de klasse 
 

1 Mark Brienen 1 Anthonie Peters  1 Don van Schaik  

2 Peter Visser 2 Hans Jansen 2 Edwin Aarns  

3 Rob Faber 3 Harrie Kreijkamp 3 Erik Euverman  

4 Roy Uijting 4 Jeroen Geers 4 Henk Willemsen  

5 Thomas Winter 5 Martijn Hoenkamp 5 Sebas te Dorsthorst  

6 Floris de Bruijn 6 Norman Verstappen 6 Michiel Uijting  

7 Ference Verstappen 7 Peter Roelofsen 7 Petri te Dorsthorst  

8 Tycho Snijders 8 René de Bruijn 8 Ricardo Tuerlings  

9 Maarten van Heumen 9 Sander Abrahamse 9 Marnix Niekus   

10 Job Aarns  
 

 

10 John Holleman (trainen)  

 

  
 

 

11 Ed Jordense (trainen)  

 
Vacature  Zelf 12 Karel Vermaas  (trainen)  

  
 

 

13 Vincent van de Poel (trainen)  

  
 

 
 

  
 

  
 

  
Zelf 
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Conceptindeling jeugd en CMV mini’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreanten     Concept trainingsschema en start thuiswedstrijdtijden 

  

 
Zaterdag competitie 

 

CMV Niveau 6 
1 Wessel van Voorthuijsen 

2 Maaike Martijn 

3 Hanna Sanders 

4 Djengo Peerenboom 

5 Anna Itjeshorst 

6 Thijs van de Westeringh (trainen) 

7 Bas de Koning (trainen) 

8 Anniek Reinderink (trainen) 

9 Finn Lammers (trainen) 

10 Kyran Lammers (trainen) 

11 Lisanne Geerdink (trainen) 

  

 

Trainers: 
Soraya-Demi, Sanne en Renate 

 
Zaterdag competitie  

 

MB1 - 2de klasse  

1 Daïa Neerhof  

2 Nina van der Burg  

3 Emma Duncan  

4 Isa Kuster  

5 Jacqueline Dahles  

6 Sarah van den Berg  

7 Merel Bannink  

8 Anieke Kroes  

9 Noa van Eck  

10 Quinty Derksen (trainen)  

11 Suzanne Bakker (trainen)  

12 Serra Willems (trainen)  

  

 

 

Trainer/coach:  
Ivo Brouwers  

 
Recreanten 

1 Barbara Philippo 

2 Bas Runhaar 

3 Cathy Huis in 't Veld 

4 Dorothe van de Werf 

5 Eric Knechting 

6 Freek Spieksma 

7 Gerard van Mullem 

8 Guido Baels 

9 Mark Jacobs 

10 Mark van Eck 

11 Martijn Baels 

12 Martine Huting  

13 Nathan Groenewold 

14 Simon van Drie 

 
  

 
Trainer: vacature 

 
Trainingen Wedstrijden 

CMV mini’s N6 donderdag 18.30-19.30 zaterdag   

MB1 donderdag 19.30-21.00 zaterdag 13.00 

D2 donderdag 19.30-21.00 donderdag 20.00 

D1 maandag 19.30-21.00 zaterdag 15.00 

  woensdag  19.00-20.30     

H3 donderdag  21.00-22.30 zaterdag 15.00 

H2 dinsdag 20.00-21.30 dinsdag 20.30 

H1 dinsdag  21.00-22.30 zaterdag 17.00 

http://www.toesj.nl/
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Scheidsrechterstoets 

Wil je in de zomer iets nuttigs doen voor de vereniging? Doe alvast de scheidsrechterstoets! 

Als je de toets haalt, heb je je vaardigheidsbewijs om te fluiten gehaald en mag je jeugd en senioren t/m derde klasse 

fluiten. Bij Toesj zijn dit MB1 en Dames 2. De toets is ook gewoon leuk om te zien welke spelregels je allemaal al 

kent. Succes! 

Je hebt wel je nevobo-account nodig om in te loggen. Deze kun je ook aanmaken als je dit nog niet hebt, hiervoor 

heb je je spelersnummer/nevobocode nodig. 

Kijk op https://www.volleybalmasterz.nl/ 

Activiteitencommissie 
Gras volleybal toernooi 6 juli  

Tijdens het kersenfeest in Driel organiseert Toesj een recreatief 

grasvolleybaltoernooi.  

Dit is zaterdag 6 juli, van 12.00 tot 17.00 uur. Naast de feesttent in Driel zijn 2 

grasvelden van 8x8 meter. Er wordt 3 tegen 3 gespeeld volgens de 

zaalvolleybalspelregels. Indeling op de dag zelf of vlak ervoor. Er is 20 minuten 

speeltijd. Alle combinaties qua team is mogelijk dus mix teams, mannen en vrouwen 

teams zijn van harte welkom.  

 

Het duurt nog even, maar H3 zal eind van dit jaar het oliebollentoernooi organiseren. 

Overige mededelingen 
 Huur beachvolleybalvelden: volleybalvereniging Nuovo uit de gemeente Renkum biedt deze zomer haar 

velden aan. Als vereniging gaan we dit niet zelf huren maar bij voldoende interesse willen we hierin 

faciliteren. Dus: zijn er mensen die actief beachvolleybal overwegen, geef het door aan het bestuur.  

 Toesj is aangesloten bij Sponsorkliks. Wanneer je iets bestelt via een webshop die aangesloten is bij 

Sponsorkliks, krijgt Toesj een percentage van het bestedingsbedrag. Meer dan 200 webwinkels zijn 

aangesloten, waaronder Booking.com dus als je nog een onderkomen wilt boeken deze zomer, denk dan aan 

Toesj. Maar ook andere grote webwinkels als Bol.com, Coolblue en Wehkamp 

zijn aangesloten.  

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. Of 

gebruik direct: http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5138 
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