Informatiebulletin seizoen 2016-2017 Volleybalvereniging Bach SV Ell
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1. Inleiding
Elk seizoen wordt één VolleybEll uitgebracht met actuele informatie voor het seizoen. Voor algemene
informatie van Bach SV en de regels waaraan eenieder zich te houden heeft, verwijzen we naar de
Bach SV Clubwijzer. De Clubwijzer is eenmalig verstrekt en kan altijd elektronisch opgevraagd
worden bij het secretariaat.
Dit is de VolleybEll voor het seizoen 2016-2017. In dit nummer is informatie te vinden over
teamsamenstellingen en trainingstijden, informatie van bestuur, trainers en diverse
commissies/vrijwilligers, enz.
Staan in dit bulletin feiten die niet kloppen bijv. foutieve email adressen of telefoonnummers, laat dit
a.u.b. weten aan de ledenadministratie of de redactie. Controleer in elk geval je eigen gegevens en de
gegevens van je team in de bijlage!

2. Het laatste nieuws
www.volleybalmasterz.nl
Wil je meer leren over de spelregels, dan is dit de goede site! Klik www.volleybalmasterz.nl.

Volg ons op facebook
Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, like ons dan op facebook en klik hier.

www.BachSV.nl
Onze website is vernieuwd! Vandaar dat deze VolleybEll laat is .
BMV
Vanaf dit seizoen in de ingang van de gymzaal en foyer via het Scheijmansplein. Voor vertrek van
(jeugd)wedstrijden ook verzamelen op het Scheijmansplein.

3. Organisatie Bach SV
3.1 Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Lid:
Lid:
Lid
Aspirant lid:

vacature
vacature
Yvon van Logtestijn
Maria Visschers
Romée Curley
Ron Deckers
Ineke Vossen

Correspondentieadres:
Bach SV t.n.v. Yvon van Logtestijn
Brandvenstraat 4
6011 SH Ell
Naast het bestuur wordt de club gedragen door een groot aantal vrijwilligers die het bestuur
ondersteunen met diverse werkzaamheden.
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3.2 De teamouder en de gastouder
De vereniging Bach SV bestaat voor een groot deel uit jonge leden. Bij alle vrijwilligerswerk dat moet
gebeuren om de vereniging draaiende te houden, zijn we dan ook erg blij dat de grotere jeugd, de
jongere jeugd wil trainen en coachen.
Naast het geven van trainingen en coachen van wedstrijden komen echter ook andere taken voor.
De teamouder
Om onze trainsters een beetje te ontlasten, hebben we voor elk team een teamouder gevraagd: een
ouder van een kind dat speelt in het team. Deze teamouder is dan ook een soort overlegmaatje/steun
van de trainster van dat team. Afmelden voor trainingen bij de trainsters en afmelden voor wedstrijden
bij de teamouder!
Verwachtingen van de teamouder:
 Bij niveau 1 t/m 3 rijschema maken bij elk toernooitje en doorsturen naar de ouders
 Kleding/tenue tas compleet houden en zorgen dat die einde seizoen wordt ingeleverd
 Aanspreekpunt voor de andere ouders uit het team.
 Overleggen met de trainster als er wat speelt binnen het team.
 Eventueel het coachen een keer overnemen.
 Helpen regelen vrijwilligerswerk (lotenverkoop, stempelpost wandeltocht)
 Ondersteunen Sinterklaasactiviteit naar wens
Er wordt NIET verwacht dat je er altijd bent met trainingen en wedstrijden!
De gastouder
Sinds seizoen 2016-2017 is een nieuwe rol weggelegd voor de gastouder van de CMV (Cool Moves
volley) wedstrijden op de zondagen. We hebben immers een “kantine” in de nieuwe zaal/BMV waar
we bezoekers van CMV thuiswedstrijden kunnen ontvangen. Per seizoen spelen onze CMV teams 5
tot 6 maal thuiswedstrijden.
De bedoeling is dat de gastouder achter de bar staat en bezoekers bedient. Een luxe koffiemachine is
beschikbaar waarmee je met één druk op de knop een perfecte kop koffie zet. Verder wordt verwacht
dat de gastouder ingrijpt als met ballen wordt gespeeld in de gang. Regel is dat ballen NIET de
gymzaal uit mogen om schade in de kleedlokalen en gang te voorkomen.
Je wordt verwacht een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. De foyer wordt dan
geopend en je krijgt ter plekke instructie van de sleuteldrager of je voorganger. Wanneer alle
wedstrijden zijn afgelopen, wordt samen met de sleuteldrager alles afgerond en afgesloten.
De teller bij CMV wedstrijden
Bij de thuiswedstrijden van de CMV-teams ontstaan ooit vervelende situaties. Behalve dat er erg veel
moet gebeuren, missen we het overwicht van een volwassenen bijvoorbeeld als blessures optreden.
Om die reden vragen we de teller een aantal extra taken te vervullen.
Wat verwachten we van de teller bij thuiswedstrijden:
 We verwachten dat de teller ½ uur voor aanvangstijd van de wedstrijden aanwezig is.
 Het invullen van wedstrijdformulieren (i.s.m. de coach) en tellen van de wedstrijden
 De teller helpt de coach met het opbouwen, bv telbord klaarzetten, banken goed zetten,
ophangen van het volleybalnet.
 Na de laatste wedstrijd ruimt de teller samen met de speelsters, coach en scheidsrechter op.
 In geval van een blessure verzorgt de teller de geblesseerde of regelt hulp.
 De teller ziet toe op het netjes houden/achterlaten van de kleedlokalen.
Het belangrijkste is, dat de nog jonge coaches en scheidsrechters zich gesteund kunnen voelen door de
aanwezigheid van de teller.
De coach is verantwoordelijk voor het inleveren van de wedstrijdformulieren bij Annelies Heijkers.
VolleybEll 2016-2017
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3.3 Vrijwilligers inzet
In onderstaand schema is aangegeven welke inspanning we van spelende leden (S) en ouders (O)
verwachten. Bij aanvang van het seizoen en voor de tweede helft worden deze taken ingedeeld.
* de CMV jeugd en C-jeugd worden bij de loten verkoop aangestuurd en geholpen door de teamouder
eventueel samen met andere ouders.
Dit schema is het uitgangspunt bij de verdeling van de taken. Per seizoen kan hiervan worden
afgeweken als daarvoor goede redenen zijn. Hierin beslist het bestuur in overleg met betreffende
personen die de roosters maken.
Vervoer

CMV 1-3
(6-9 jaar)
CMV 4-6
(9-12 jaar)
12-14 jaar

O

14-16 jaar

O

16-18 jaar
18+

O (+S)
S (+O)

O

gastouder

O

O

tellen
tellen
eigen
andere
wedstrijd wedstrijd

Scheidsrechter

Loten wandeltocht Helpen
verkoop
catering
kienen

O

S*

O
C-jeugd
O
B-jeugd

S*
S

S

S

S
S

S
S

S

Heren
recreant
O = ouders van betreffende spelers
S = spelers zelf

S
S

S
S (2x)

S

3.4 Invulling organisatie Bach SV
Vanaf 2015 zijn we actief bezig met vrijwilligersbeleid. Via de website is meer informatie
beschikbaar welke vrijwilligers we zoeken. Nogmaals een uitnodiging aan iedereen om zich op te
geven voor kleinere taken zoals een avond kienen of helpen als parkeerwacht bij de wandeltocht, of
om eens te komen praten over deelname aan een commissie of het bestuur. Via de website kan het
vrijwilligersformulier worden ingevuld.

En vooral dank voor alle inzet die nu al is getoond door ouders en leden!
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3.5 Wie doet wat
Onderwerp
Contactblad en Leudalnieuws
publicaties
EHBO koffer
Grote clubactie
Jaarlijkse wandeltocht
Jeugdkamp
Kienavonden
Kledingcommissie
Koffie voorraad gymzaal Ell
Ledenadministratie
Aanmelding nieuwe leden,
info trainingsmogelijkheden
Opleiding kader/ Technische
zaken/ jeugdteams
Scheidsrechtercoördinatie
Spelerskaarten
Tellers/scheidsrechters
vervoer jeugd/senioren
indelen
Vergoedingen
trainers/coaches
Vertrouwenspersoon
VolleybEll redactie
Vrijwilligersbeleid
Website
Wedstrijdformulieren
Zaalhuur wijzigingen
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Toelichting

Commissie wandeltocht
Jeugdkamp commissie
Indelen schema
Wedstrijdshirts en –
broekjes trainingspakken
n.a.w gegevens en
afmelden
info op website
Trainerscursussen/
begeleiding, teamindeling
enz.
Opleiding/informeren
Controleren, waar nodig
vernieuwen en uitgeven
begin van seizoen

Contactpersoon
VERVALLEN
Mariëlle Wulms
Hanneke Coolen
Yvon Logtestijn
Romee Curley
Truus Geelen
Mariëlle Wulms
VERVALLEN
Lilian Seunis
Maria Visschers
TC, Maria Visschers
Romée Curley
Lilian Seunis
Marjon Gerris, Maartje
Geenen, Maria Visschers
Alfons Custers

Vragen/opmerkingen/klacht Annelies Heijkers
en m.b.t. sociaal emotionele
veiligheid
Maria Visschers
Yvon van Logtestijn, Maria
Visschers
Coördinatie/eindredactie
Maria Visschers
in brievenbus bij Annelies
Annelies Heijkers
direct na wedstrijden!
Alfons Custers
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4. Contributie 2016-2017
Alle leden die competitie spelen betalen een bijdrage aan het kledingfonds. Uit dit fonds betalen we
waar nodig nieuwe wedstrijdbroekjes en shirts. Voor CMV teams is dit €10 per jaar, voor de overige
competitiespelers is het €15.
Over enkele jaren gaan we bekijken hoe we eventuele nieuwe trainingspakken kunnen bekostigen.
De contributie voor het jaar 2016-2017 is als volgt:
Seniorleden
€132.50
Recreanten
€92.50
A/B/C jeugd
€99.50
CMV jeugd
€78.50
Ondersteunende leden €15
De bedragen zijn inclusief het NeVoBo lidmaatschap dat jaarlijks kan variëren. De contributie kan in
twee termijnen worden betaald indien via automatische incasso.

5. Teamsamenstellingen met trainers, coaches en trainingstijden
Dames 1
Iris Cauven
Riny van der Cruys
Romee Curley
Daphne Heber
Kristel Heijkers
Silvie Janssen
Sofie van Logtestijn
Milou Opbroek
Fe Rietjens
Li Rietjens

Dames 2
Fleur Beckers
Kim Corsten
Céline Didderen
Leonne Heijkers
Lieke Heijkers
Nikki Heijkers
Eefje Koolen
Julia Leeters
Linn Timmermans
Elke Visschers
Femke Wulms

Dames 3
Femke Custers
Rachel van Enckevort
Emmy Heijkers
Geertje Heijkers
Janne Heijkers
Sam Nijskens
Merel Seunis
Josje Stienen
Vera Visschers

trainer Ger Heitzer
coach Ger Heitzer

trainer Frans Boonen
coach Frans Boonen

Ma 20:00-22:00 Ell
Do 20:00-22:00 Ell
wedstrijd 19.00 uur

Di 19:00-20:30 Ell
Vr 20:00-21:30 Ell
wedstrijd 17:00 uur

trainer Alfons Custers
coach Alfons Custers, Ron
Deckers
Vr 18:30-20:00 Ell
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Meisjes B
Fenne Corstjens
Silke van den Geijn
Irene Heijkers
Floor Heijkers
Fran Sentjens
Sanne Seunis
Dionne van Roij
Trainer: Leonne, Lieke
Heijkers
Coach: Jelly van der
Meulen en Leonne/Lieke
Teamouder: Lilian Seunis

Meisjes C
Liz Aendenroomer
Steffie Coolen
Nina van Dijk
Lotje Greve
Lin Jenniskens
Britt Linders

Niveau 6
Tijn Deckers
Sanne Gielen
Gwen Steijvers
Keti Stienen

Trainer: Kristel Heijkers,
Nikki Heijkers
Coach: Tiny Komhoff
/Nikki Heijkers
Teamouder: Jolanda
Jenniskens
Do 18.30 – 20.00
Wedstrijden 11.30

Trainer: Kim Corsten,
Eefje Koolen
Coach: ouders
Teamouder: Ron Deckers

Niveau 5
Iva Bours
Mies Deckers
Noor Geelen
Anouk Heijnen
Sam Huijskens

Niveau 4
Britt Coolen
Dana Coolen
Zjuul Huijskens
Fleur Moonen
Femke van Rooij
Janne van Rooij

Niveau 3
Elyn van den Bogaard
Megan Briels
Elize Demper
Indy Rooswinkel

Trainer: Kim Corsten,
Eefje Koolen
Coach: ouders
Teamouder: Hanneke
Coolen
Woe 17.45 – 19.00 Ell
Wedstrijden op zondag

Trainer: Iris Cauven, Merel
Seunis
Coach: Merel Seunis
Teamouder: Miranda Saes

Trainer: Iris Cauven, Merel
Seunis
Coach: Femke Wulms
Teamouder: Annemiek
Demper
Za 9.45 – 10.45 Ell
Wedstrijden op zondag

Niveau 2
Era van den Boom
Aart Deckers
Jet van den Heuvel
Lena Seuren

Niveau 2
Thijn van den Bogaard
Evi Bours
Evi van Roij
Indy Bombeeck
Nikki Rooswinkel
Lynn Steegs
Niels Reinders
Trainer: Iris Cauven,
Janne Heijkers
Coach: Eefje Koolen
Teamouder: Christianne
van Roy

Vr 17.00 – 18.30 Ell
Wedstrijden 13.15

Trainer: Iris Cauven,
Janne Heijkers
Coach: Janne Heijkers
Teamouder: Ineke Vossen
Za 8.45 – 9.45 Ell
Wedstrijden op zondag
VolleybEll 2016-2017
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6. Akties
Om onze clubkas te spekken organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten te weten:
A. Grote Clubactie
Alle seniorenleden en de jeugdleden vanaf CMV 4 zijn dit jaar in september rondgegaan met loten.
B. Wandeltocht
Elk jaar eind oktober is er een wandeltocht: dit seizoen is de tocht gehouden op 30 oktober 2016. Wil
je meer informatie of heb je interesse om te helpen bij dit evenement, raadpleeg dan onze website.
C. Kienen
Wij leveren wekelijks 1 persoon voor het oberen bij de kienavond in de nieuwe BMV. Oberen
betekent dat je je om 20:45 uur meldt aan de bar. Daar krijg je een schort, dienblad, etc. Als mensen je
wenken, ga je erheen en neemt de bestelling op. Je schenkt de bestelling in aan de bar. Daarna breng
je de consumpties naar de besteller. De consumpties worden afgerekend met consumptiebonnen.
Tussendoor haal je lege glazen op. Je moet de kieners zo min mogelijk storen. Aan het eind van de
avond zorg je dat de tafels leeg zijn. Als verder geen hulp meer nodig is, mag je rond 23:15 uur gaan.
Naast het oberen moet onze club ook voor een aantal avonden omroepers leveren.
Inmiddels hebben we enkele maanden uitbesteed aan derden omdat wij als club de gevraagde mensen
niet (meer) kunnen leveren. Dit betekent natuurlijk ook dat de opbrengst kleiner is. Enkele ouders van
(jeugd)leden hebben zich bereid verklaard een avond per seizoen te helpen bij het kienen als ober. We
zoeken nog een aantal extra vrijwilligers als ober of omroeper. Wil je meer informatie of wil je onze
club op deze wijze steunen, dan is in hoofdstuk 3 aangegeven bij wie je je kunt melden.

7. Slotwoord
Allereerst een dankwoord aan onze sponsors, in alfabetische volgorde:
Bachelorclub, Echte Bakker Thijs Koolen, Beb van Oosterhout-Tobben, Coolen Accountants en
Belastingadvies, Douven verhuur, Garage Heemels, Henderikx Uw Groene Vakwinkel, Hub
Willekens toneeltechniek, Janssen De Fietsspecialist, Fysiotherapie Philipsen, Kapsalon Scissors &
Co, Kebabhuis ’t Pleintje, Linders Kwekerijen, Medisch Pedicure Centrum Weert, Huidcoach
NaturEll, Nemada auto service center, Palmen Sport, Rabobank Weerterland & Cranendonck,
Relife Fitness, Slagerij Ruud & Marleen Heijkers, Snackpoint Elltaria, Soest Trappen, Spar Derksen,
Steuten Timmerwerken Kelpen,TOP Chiropractie, Tuinderij Coolen, Van der Looy Loonbedrijf, Van
Geleuken Infra, Winkelmolen VOF.
En vooral ook dank voor alle vrijwilligerswerk door ouders en leden in verschillende commissies, bij
al het werk rond de wedstrijden en tenslotte het kienen, de clubactie en de wandeltocht!
Laten we met z’n allen blijven werken aan onze club. Als we ons allemaal positief inzetten, aan de
regels en afspraken houden gaat dit zeker lukken. Bach SV is en blijft een leuke club om lid van te
zijn. Wij blijven jullie op de hoogte houden over alle ontwikkelingen.
Wij wensen jullie allemaal een sportieve voortzetting van seizoen 2016/2017!
Bestuur Bach SV
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