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Van de Voorzitter 

Beste sportvrienden en natuurlijk vriendinnen, 

Sommigen herinneren zich deze aanhef misschien 

nog wel; anderen wellicht niet meer. Per 1 juli is er 

weer een voltallig bestuur; welke vol met ideeën 

en ambities zit. 

De reden, dat ik me verkiesbaar stelde kwam 

doordat de vereniging dreigde opgeheven te 

worden omdat het ernaar uitzag, dat er geen voltallig bestuur meer zou zijn. 

Gelukkig hebben zich voor en tijdens de Algemene Ledenvergadering een 

aantal leden zich geroepen gevoeld om deel te nemen in het bestuur. Dit 

bestuur bestaat nu uit een redelijk jong en fris team. Sommigen hebben ook, 

net als ik, al de nodige ervaring hierin. 

Wij willen een visie uit(gaan) dragen waaruit voortvloeit, dat we nieuwe leden 

mogen begroeten, die zich thuis gaan voelen bij ons. Een vereniging waar 

iedereen welkom is en waar je op welk niveau dan ook kan volleyballen. Dit 

hopen we te bereiken door middel van goede faciliteiten, goede trainers 

(technische begeleiding), coaching en aandacht voor iedereen waar 

mogelijk. Ook de jeugd wordt niet vergeten, de kanjertraining is een groot 

succes en wij hopen dat dit zich positief blijft ontwikkelen. 

Activiteiten zijn ook belangrijk en worden ook zeker niet vergeten. We 

hebben een hoop ideeën en ambities. Daar begon ik mee en wil ik ook mee 

gaan eindigen, want het moest een kort stukje worden (ahum). Wat ik 

vergeten ben vullen mijn medebestuursleden vast wel aan in hun stukje. 

Samen met de anderen (Erik; Annemarie; Linda; Miranda; Yvonne; Hester 

en Remco) willen wij MET JULLIE en VOOR JULLIE er zijn. Ook jullie 

INBRENG is welkom. 

Ik wens jullie een mooi; hoog geklasseerd; ontspannen; blije; saamhorige; 

verfrissende; blessurevrije competitie start toe. Hou alle info-kanalen in de 

gaten!! 

Tot ziens in de hal of op de tribune of elders. 

Martien van Dijk 

 

 

 

AGENDA 

23/09     Start competitie 
01/10     Start Grote Clubactie 
01/10     CMV toernooi Wielewaal 
22/10     CMV toernooi SNA 
12/11     CMV toernooi WIK 
30/12     Oliebollentoernooi 

   
 

 

  

WEDSTRIJDEN 

Het thuisrooster voor de 

komende vier weken: 

Week 38 

23/09 
23/09 
23/09 
24/09 

 

        D2 
H1  
D1  

CMV5  
  

RVC 
City Bril  
Fusion  
Next Volley  
  

Week 39 

30/09 
30/09 
30/09 
30/09 
30/09 
01/10 

MA 
        JA  
        H4 

D1  
H2  

MC  

Vridos 
Intermezzo 
DVO 
VCN 
Next Volley 
Spirit 
 

Week 40 

07/10 
07/10 
07/10 
07/10 
08/10 

MB 
        D2  
        H1 

H3  
JB  

  

VIA 
MVC 
Volley Zuid 
Flits 
WIK 

Week 41 

14/10 
14/10 
14/10 
14/10 
15/10 
15/10 

MA 
        JA  
        H4 

D1  
MC  

JB  

VEDO 
Fusion 
DVO 
City Bril 
Sliedrecht Sp. 
AVVA 
 

 

Kijk voor de overige 

wedstrijden: 

www.okk70.nl/?action=age

nda 

IN DEZE BALK KAN 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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Nieuws van de penningmeester 

Zoals jullie al in de notulen van de Algemene Leden Vergadering hebben kunnen lezen is de contributie per 1 

augustus 2016 verhoogd. 

 Contributie en competitiegeld 2016/2017 

Omschrijving    per maand   competitiegeld 

Senioren Nevobo   € 20,00    € 70,00 

Junioren A-jeugd   € 16,50    € 50,00 
Geboren op of na 01-10-1998 
 
Junioren B-jeugd   € 16,50    € 50,00 
Geboren op of na 01-10-2000 
 
Junioren C-jeugd   € 14,50    € 50,00 
Geboren op of na 01-10-2002 
 
CMV 5-6    € 12,50    € 40,00 
Geboren op of na 01-10-2004 
 
CMV 1-4    € 10,00    € n.v.t. 
Geboren op of na 01-10-2006 
 
Senioren recreatie   € 14,50    € n.v.t. 
 
Verenigingslid    €  5,00    € n.v.t. 

De contributie wordt rond de 10
e
 van de maand geïnd. 

De kwartaalcontributie wordt in de maanden augustus, november, februari en mei geïnd.  
De halfjaarcontributie wordt in augustus en februari geïnd.  
De jaarcontributie wordt in november geïnd. 
Het competitiegeld wordt in oktober geïnd. 
 

 Inleveren wedstrijdformulieren 

De wedstrijdformulieren van alle thuiswedstrijden moeten voor zaterdag 22.00 uur ingeleverd zijn bij Stijnie Peursem.  
(Alblasstraat 2, Hardinxveld) Wanneer de formulieren niet op tijd zijn ingeleverd, krijgen wij een boete van Nevobo en 
dit willen wij graag voorkomen!  

 

 Adreswijzigingen en andere wijzigingen 

Graag wijzigingen mailen naar de ledenadministratie, ledenadministrateur@okk70.nl, omdat wij het leden bestand 
graag up-to-date willen houden.  
Wijzigingen van bankgegevens kunt u mailen naar de penningmeester, penningmeester@okk70.nl.  

 

 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
mailto:ledenadministrateur@okk70.nl
mailto:penningmeester@okk70.nl
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Vanuit de TC, 

De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om ervoor te kunnen 

zorgen dat ieder team kan starten met de competitie.  Om dat te kunnen 

laten gebeuren moesten er teamindelingen gemaakt worden, maar ook 

inschrijvingen van ieder spelend lid in een team bij de bond. Ook is er een 

eerste trainersoverleg geweest met alle trainers. Samen hebben we met 

elkaar afspraken gemaakt voor komend seizoen.  

Na de definitieve teamindelingen waren er nog 2 vacatures over: Een coach 

voor Meisjes C en een trainer voor heren 3,4. We zijn heel blij om te kunnen 

melden dat Leon van Houwelingen 6 van de 10 wedstrijden van de eerste 

competitiehelft van meisjes C wil coachen. Er staan nu nog 4 wedstrijden 

open (2 thuis, 2 uit). Mocht je het leuk vinden een enthousiast team te 

coachen, meld je bij ons aan! Verder zoeken we ook nog versterking in het 

training geven aan meisjes C. Arriëtte de Jong traint nu dit team, maar wil dit 

graag samen met iemand gaan doen. Als je dit wel wat lijkt, mail ons dan! 

Hetzelfde geldt voor het trainen van heren 3 en 4.  

De verwachting is dat we ook de komende periode niet stil zullen gaan zitten. 

In oktober willen we weer een trainersoverleg plannen. Dan moeten we ook 

gaan nadenken over de teamindelingen voor de 2e competitiehelft qua 

jeugd. Daarnaast zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw 

(jeugd) technisch beleidsplan. Kortom nog zat te doen.  

Groetjes, 

Hester en Linda tc@okk70.nl  

 

De Grote Clubactie 2016 

Op 1 oktober start de Landelijke loten verkoop van de Grote Clubactie. Via 

een online verkoop doet OKK’70 hier weer aan mee. Via de email ontvangen 

jullie een link van onze unieke webpagina, hier kunnen jullie loten kopen voor 

de vereniging. Wij doen mee aan de Grote Clubactie, omdat deze actie 

OKK’70 flink wat geld op kan leveren.  

Maar liefst 80% van elk lot komt bij OKK’70 in de kas terecht en daarnaast kun je natuurlijk ook nog mooie prijzen 

winnen.  

Deel de link van deze webpagina zoveel mogelijk met vrienden en familie. Iedereen die een lot koopt ontvangt het 

lotnummer op zijn/haar bankafschrift. 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

21/09  Lotte de Bruin 

21/09  Judith Timmer 

21/09  Jos Ambachtsheer 

30/09  Arjen van der Vlies 
05/10  Hillianne van                                 
            Wijngaarden 

06/10  Els Boogaard 

11/10  Carolien de Vos 

13/10  Stijnie Peursem 

16/10  Martien van Dijk 

20/10  Rachel van Dam 

21/10  Dirk Koppelaar 

21/10  Jasmijn van der Priem 

24/10  Erik-Jan Oudenes 

24/10  Annemarie de Rover 

25/10  Marijn Boer 

25/10  Gerdien den Breejen 

26/10  Linda van Wijngaarden 

29/10  Miranda de Ruiter 

29/10  Leo Visscher 

31/10  Jarco de Ruijter 

01/11  Emma Brieffies 

03/11  Jurgen Adriaanse 

03/11  Arie Kersbergen 

06/11  Jeanet vanWilligen 

07/11  Nathalie de Bruin 

08/11  Wendy de Bruin 
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Sponsoring 

Om volleybal toegankelijk te houden zijn wij als vereniging afhankelijk van sponsoring, de financiële middelen die 

hieruit gegenereerd worden bieden de verenging de mogelijkheid betaalde trainers in te zetten en nieuwe trainers op 

te leiden, ook kunnen hieruit nieuwe materialen worden aangeschaft en diverse activiteiten worden gepland.  

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een sponsorplan. Hierin zijn diverse sponsormogelijkheden beschreven. Op deze 

manier hopen wij meerdere sponsors te kunnen vinden die onze vereniging willen steunen. Wil je weten wat voor 

sponsormogelijkheden er zijn, kijk dan op de website van de vereniging. (www.okk70.nl) 

Heb je contact met een potentiele sponsor neem dan contact op met Annemarie de Rover pr-sponsoring@okk70.nl 

 

Kanjertraining  

Beste allemaal, 

Afgelopen vrijdag, 16 september, is de kanjertraining weer van start gegaan. Het 

was ontzettend leuk om met zoveel kinderen aan de slag te gaan en te zien met 

hoeveel enthousiasme de kinderen komen en ook echt leergierig zijn! De 

kanjertraining is een belangrijk initiatief om meer kinderen enthousiast te maken 

voor volleybal, kinderen beter te gaan laten spelen en spelplezier te geven. 

Mocht je denken, hier word ik echt enthousiast van en hier wil ik mijn steentje aan 

bijdragen... Dat kan!!  

Wij zijn op zoek naar mensen die (wekelijks/ om de week/...) een helpende hand 

willen komen bieden. Wij zijn van mening dat het voor kinderen belangrijk is om 

vaste gezichten te zien; mensen die enthousiast zijn en de kinderen verder willen 

helpen in hun ontwikkeling. 

Als je jezelf hierin herkent dan horen we graag van je. Een mailtje sturen kan 

naar kanjertraining@okk70.nl 

Namens de kanjertraining commissie, 

Gerlinde de Rover 

  

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
mailto:pr-sponsoring@okk70.nl
mailto:kanjertraining@okk70.nl
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Oliebollentoernooi 

Ja jullie lezen het goed. Met ruim 20 graden boven nul brengen wij jullie nu al 

het bijna traditionele toernooi onder de aandacht. Noteer dit alvast: 

VRIJDAG 30 DECEMBER aan staande, in de Wielewaal, vanaf 15.00 uur. 

Houd elke keer de nieuwsbrief in de gaten. Nadere informatie volgt. 

Namens het bestuur, 

Martien van Dijk 

 

De Redactie 

Vanaf deze plaats willen we Annemarie de Rover heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze voor de 

nieuwsbrief heeft verzet. Aangezien ze het bestuur is in gegaan, hebben wij, Arriëtte en Diana de Jong, de 

nieuwsbrief overgenomen.  

Voor de meeste leden zullen dit best wel bekende namen zijn. Arriëtte volleybalt al zo’n 7 jaar bij de vereniging, 

waarvoor zij bij Sliedrecht Sport als mini is begonnen. Op dit moment speelt zij in Dames 1. Diana heeft in het 

verleden de rol van wedstijdsecretaris, scheidsrechterplanner en uitslagcoördinator gehad en gaat nu, net als Arriëtte, 

voor het eerst de nieuwsbrief doen.  

Mocht je vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben? Mail dit gerust naar: redactie@okk70.nl 

 

Verenigingsdag 

Inmiddels ligt het alweer bijna een maand achter ons, maar op zaterdag 3 september was de verenigingsdag van 

OKK’70. Tijdens deze dag zijn er leuke, energievolle en spannende wedstrijden gespeeld, om je vernieuwde team 

beter te leren kennen of gewoon voor de gezelligheid, zoals bij de recreanten. De allerjongsten van onze vereniging 

hadden een clinic onder leiding van André Schild, wat er ook erg leuk en leerzaam uitzag! Na afloop van de 

wedstrijden hebben we met elkaar een gezellige, maar bovenal een lekkere barbecue gehouden. 

Eenieder die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om deze dag tot een succesvolle dag te laten lopen, hartelijk 

bedankt!! 

Hieronder een aantal foto’s van de geslaagde verenigingsdag: 
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