
 
 

Nieuwsbrief Havoc maart 2017. 
 
Bestemd voor alle leden en ouders van onze jeugdleden. 
 
Hieronder een update van zaken die zoal bij Havoc spelen. 
 
ALV: 
Op de laatste ALV hebben we Ingrid Pots als nieuwe secretaris gekozen. Ook haar man 
Robbert Pots is gekozen als Algemeen bestuurslid. Hij neemt allerlei taken waar, waar 
andere bestuursleden niet aan toe komen. Ook is Angelique Smeeman het bestuur komen 
versterken voor PR/communicatie/media en de ledenadministratie.  
 
De cijfers zijn goedgekeurd, maar door tegenvallende resultaten bij evenementen en de 
aanschaf van extra kleding voor nieuwe leden en vervangende kleding en het verdwijnen van 
ballen, moeten we vooral financieel wel de vinger aan de pols houden.  
In de bijlage vind je de notulen van de ALV van 18 januari jl. 
 
Bestuur: 
Op de ALV kondigden we al aan dat we met iemand in gesprek waren voor een 
bestuursfunctie. Chantal Eijsink heeft inmiddels aangegeven zitting te willen nemen als a.i. 
aanspreekpunt voor evenementen. 
Angelique zal Chantal binnenkort voorstellen aan de diverse comités, als Wildtoernooi, 
Buurt- en Beachcommissie, School- en Knieperkes commissie etc. 
 
Commissie: 
Kees Brandsema neemt de coördinatie van de Jongens A, B en C  op zich en neemt daarmee 
automatisch zitting in de Technische Commissie. 
Marianne Holkers en Marlies Waanders gaan samen met Lynn Koenderink en Anne 
Baumeister de Facebook pagina van Havoc bijhouden. 
 
Kantine: 
Op de laatste ALV is besloten om per 1 februari op de maandag, dinsdag en donderdag geen 
kantinebezetting meer in te plannen. De omzet is van dien aard dat dit niet loont. 
Op woensdagavonden is er alleen bezetting als er recreanten competitie spelen met een 
wedstrijdleiding van buitenaf. Voor volgend seizoen gaan we bij de Nevobo vragen om 
wedstrijdleiding van Havoc in te plannen in de Bouwmeester, dan kunnen zij bardienst 
draaien. Dit doen we om kosten te besparen. 
 
Wel verwachten we van gebruikers van de kantine, dat zij opruimen en afwassen wat men 
gebruikt heeft. Dit om de kantine netjes te houden. 



Ook kan er niet meer gefrituurd worden op dagen dat er geen barbezetting is. Dit i.v.m. 
veiligheid. De deur naar de frituur ruimte is dan ook afgesloten. 
 
Wildtoernooi: 
Op zondag 2 april wordt voor de 26e keer het Wildtoernooi gehouden. Robbert en Gerwin 
hebben de organisatie van dit toernooi op zich genomen. Je kunt je nog opgeven.  
Ga naar de website www.vvhavoc.nl voor informatie. 
 
Rabobank: 
Ieder jaar houdt de Rabobank een sponsoractie. Alle klanten van de Rabobank kunnen 
stemmen op hun favoriete vereniging. Vorig jaar hebben jullie massaal gehoor gegeven aan 
onze oproep. Wij vragen jullie om dit weer te doen.  
 
Nog een fijne vakantie gewenst 
 
Namens het bestuur 
Annitha Nijhof 
 
 
 
Deze nieuwsbrief staat ook op de website www.vvhavoc.nl onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’. 
Als jullie leuke verhalen hebben over je team, wedstrijdverslagen of iets anders voor de  
Website, mail het naar info@vvhavoc.nl 
Wij zetten het voor jullie op de website en op facebook! 
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