
 

Nieuwsbrief vv Havoc december 2017 
 
Bestemd voor alle leden en ouders van onze jeugdleden 
 
Scheidsrechter coördinatoren gezocht 

Enige tijd geleden hebben Henriëtte te Raa en Thea Tjoonk aangegeven te 
stoppen met hun functie als scheidsrechter coördinatoren. 
De reden om per 15 december 2017 te stoppen is het feit dat ze in deze 
functie, die ze met passie afgelopen 2½ jaar hebben uitgevoerd, veel 
energie moeten steken. Voor beiden is het helaas niet meer mogelijk om 
dit naast hun werk en gezin uit te voeren. 

Administratief hebben Henriëtte en Thea één en ander prima voor elkaar. 
Bovendien hebben zij aangegeven dat ze ook volgend jaar willen blijven 
helpen met het opleiden en begeleiden van (nieuwe) scheidsrechters. Daarnaast staan er vele enthousiaste 
vrijwilligers van de technische commissie klaar om te helpen waar nodig. 

Omdat Henriëtte en Thea stoppen met de functie is er per genoemde datum een vacature ontstaan. 
Wij zijn daarom dringend op zoek naar twee of meer personen die deze functie willen uitvoeren. 
Want zonder scheidsrechters op de bok geen wedstrijd voor onze leden! 

Henriëtte en Thea hebben de afgelopen jaren veel scheidsrechters opgeleid naar een hoger niveau en dit seizoen zijn 
er 12 leden die voor het eerst gaan fluiten. Hier zijn wij Henriëtte en Thea en ook de scheidsrechters heel erg 
dankbaar voor. Wanneer je denkt dat het coördineren van scheidsrechters je leuk lijkt om samen met iemand op te 
pakken, dan vernemen wij dit graag middels een reactie via info@vvhavoc.nl . Henriëtte en Thea geven graag uitleg. 

Coördinator Dames  

Ook zijn we nog steeds dringend op zoek naar iemand die samen met Martine Hummelink de coördinatie wil 
verzorgen van onze dames lijn. 
 
Zoals jullie inmiddels binnen de vereniging hebben vernomen zijn al veel functies binnen Havoc bekleed maar er is 
altijd wel iets te doen. Mocht je geïnteresseerd zijn in één van bovenstaande functies, neem contact met iemand van 
de TC of het bestuur op. Zij kunnen meer informatie verstrekken. 

Spelers gezocht voor Heren 1 en Heren 2 

Onze herenteams trainen 1 of 2x per week en spelen vol enthousiasme op zaterdagen, Heren 1 speelt in de 
promotieklasse en Heren 2 in de tweede klasse. Helaas kampen beide teams met een tekort aan spelers, door 
blessures en andere redenen. Zowel Heren 1 als Heren 2 zijn daarom op zoek naar heren op beide niveaus om de 
teams aan te vullen en te versterken. 

Mocht de situatie blijven zoals deze nu is, zal het jongens / herenvolleybal binnen Havoc steeds moeilijker gaan 
worden. Alle suggesties zijn van harte welkom, om zowel de seniorenteams aan het volleyballen te houden, als een 
Havoc-toekomst te creëren voor de (Haaksbergse) jongens die nu bij Hadybo spelen. 
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Dus: heren en jongens, hebben jullie zin om te komen volleyballen? Of kennen jullie iemand die graag wil 
volleyballen? Stuur dan een e-mail naar info@vvhavoc.nl voor een proeftraining! 

Algemene Leden Vergadering 

Het bestuur van Volleybalvereniging Havoc nodigt hierbij haar leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden 
uit voor de Algemene Leden Vergadering. De agenda ontvangen alle leden minimaal 2 weken vóór de ALV net als de 
notulen van de voorgaande ALV. Beide zullen in de uitnodiging opgenomen worden. De financiële stukken kunnen 
vooraf op aanvraag worden ingezien bij onze penningmeester Gerwin Nijland via bestuur@vvhavoc.nl.  
Voorafgaand aan de vergadering zullen er kopieën in de kantine liggen. Mocht je verhinderd zijn kun je je afmelden 
via bestuur@vvhavoc.nl  of info@vvhavoc.nl . Bij deze een oproep aan alle leden en ouders/verzorgers van onze 
jeugdleden om deze datum alvast in je agenda te zetten en vrij te houden. 
Datum  : Woensdag 17 januari 2018 
Locatie: Klaslokaal 023 van het Assink naast de Havoc kantine in de Bouwmeester 
Aanvang: Inloop vanaf 19.00 uur. Start ALV 19.30 uur 

Knieperkestoernooi 

Maandag 8 januari start om 19.15 uur het Knieperkestoernooi in sporthal de Bouwmeester.  
Er zijn maar liefst 97 aanmeldingen! Dus een zeer goede opkomst!  
De wedstrijdleiding wordt verzorgd door Alice Lankheet en Ida Morssinkhof. De oliebollen worden gebakken door de 
vader van Anja Wilderink. Uiteraard zijn er ook knieperkes en slagroom!  
De kantinedienst wordt verzorgt door Corinne Brefeld en Harriet Nijland. 
 
De zaal en kantine zijn open vanaf ca. 18.45 uur en de 1e wedstrijden beginnen om 19.15 uur. 
De organisatie is in handen van Anja Wilderink, Martin Keizers en Jan van der Kuit. 
 

Maandag 8 januari is er weer Fysiotherapie 
 
Vanaf maandag 8 januari 2018 is Mariska van Fysiotherapie Noordman weer aanwezig van 19.00 tot 20.00 uur in de 
EHBO ruimte van sporthal de Bouwmeester. 
 
We wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2018! 
Vriendelijke groeten namens het bestuur 
  
Deze nieuwsbrief staat ook op de website www.vvhavoc.nl onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’. 
Als jullie leuke verhalen hebben, mail het naar info@vvhavoc.nl 
Wij zetten het voor jullie op de website en op Facebook! 
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