
 
 

Nieuwsbrief vv Havoc september 2017 
 
Bestemd voor alle leden en ouders van onze jeugdleden 
 
Sinds dinsdag 29 augustus 2017 heeft Ilonka Spoolder de taken van 
voorzitter Technische Commissie overgenomen van Stefan Hummelink. 
Stefan heeft zich de afgelopen 4 jaar met hart en ziel ingezet voor onze 
vereniging in zijn functie als voorzitter TC en had al langere tijd 
aangegeven zijn functie te willen neerleggen.  
Gelukkig voor Havoc heeft Ilonka zich beschikbaar gesteld. Zij verzorgde de 
afgelopen 4 jaar de coördinatie van onze ABC jeugd en de afgelopen 2 jaar 
deed ze dat samen met  Harriët Nijland. 
 
Hierdoor kwam er binnen de TC een functie vrij die al snel na het uitgeven 
van de Havoice ingevuld werd. Marianne Holkers gaat samen met Harriët 
de coördinatie bij de ABC jeugd verzorgen. Marianne verzorgd op dit moment ook samen met 3 andere dames onze 
Havoc Facebook pagina en haar 2 dochters spelen ook volleybal.  
 
Donderdag 6 september 2017 heeft Dennis Ottenschot zich beschikbaar gesteld als voorzitter van onze vereniging. 
Dennis heeft gisteravond al meteen bij de eerste bestuursvergadering van het seizoen gezeten. Dennis is al jarenlang 
actief binnen de VASH (Vereniging Aangepast Sporten Haaksbergen) en blijft dit ook doen. Zijn jongste dochter 
speelt sinds 2 jaar volleybal bij de CMV. Hij ziet hoe groot het enthousiasme van al onze vrijwilligers is binnen onze 
vereniging en heeft zich mede hierom verkiesbaar gesteld als voorzitter van Havoc. 
 
Afgelopen ALV hebben we afscheid genomen van Inge Koenderink die haar taken als coördinator bij de dames heeft 
neergelegd. Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar iemand die samen met Martine Hummelink de coördinatie wil 
verzorgen van onze dames lijn. 
Mara Stuit heeft aangegeven te stoppen met haar ondersteunende taken bij de CMV. Jarenlang heeft ze dit werk 
gedaan en Cindy Westendorp heeft haar werkzaamheden al volledig overgenomen. Ook voor de coördinatie bij de 
CMV zijn we dringend op zoek naar iemand die Cindy in haar taken wil bijstaan. 
Zoals jullie kunnen lezen 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. 
 
Bovenstaande wordt natuurlijk in de eerstvolgende ledenvergadering voorgelegd aan de leden. 
Deze zal in januari 2018 plaats vinden. Datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
 
We wensen Ilonka, Marianne en Dennis heel veel succes bij hun werkzaamheden voor Havoc! Ze zullen ook tijdens 
het Open Weekend veel in de sporthal zijn zodat iedereen kennis met mekaar kan maken. 
 
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! 

http://www.vvhavoc.nl/
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