
 

  

November 2022 

Beste VAMOS-leden, ouders van jeugdleden en 
verenigingsleden,  
 
Hierbij de nieuwsbrief van november 2022!  
 
 
Grote Clubactie 
De papieren loten van de Grote Clubactie zijn 
inmiddels op! Dank voor alle leden die hieraan 
hebben bijgedragen. Voor de overige teams geldt 
dat de loten digitaal verkocht dienen te worden. We 
hebben gezien dat nog niet alle leden dit hebben 
gedaan. Het is handig om bij de online loten de 
naam van de verkoper (het lid) te vermelden. Het 
gaat hier om de teams:  

- VAMOS-dames recreanten 3 
- VAMOS-heren recreanten 1, 2 en 3 
- VAMOS-zitvolleybalteams 

 
Mocht je in bovenstaande teams zitten en wel al 
loten hebben gekocht, dan is dit uiteraard niet op je 
van toepassing.  
 
Loten kunnen gekocht worden via: 
https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-
vamos:-vollan-'65--apollo/100363 .  
Het kopen van de loten kan alleen nog gedaan 
worden tot en met 21 november! Zorg er dus voor 
dat je dit nog doet, en help VAMOS naar een super 
bedrag.  
 
Namens de Organisatie Grote Clubactie 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vrijwilligers en vacatures  

Steeds meer vrijwilligersposities worden opgevuld 
binnen VAMOS. Hier zijn wij ontzettend blij mee! Ook 
onze jeugd is ontzettend enthousiast en proberen te 
helpen waar dit kan. Toch is het fijn om meer 
ondersteuning te krijgen in de commissies vanuit de 
senioren en ouders om de jonge jeugdleden 
langzaam te laten groeien in het vrijwilligerswerk. 
Hier kunnen wij zeker nog wat handen bij gebruiken.  

Mocht je hier interesse in hebben, maar niet zo goed 
weten hoe je dit aan moet pakken? Neem gerust 
contact op met Marjo via marjonabuurs@gmail.com 
zodat er samen gekeken kan worden waar jouw hulp 
het beste past!  

 

Bij de Algemene Ledenvergadering zijn er diverse 
vacatures toegelicht waar we nog op zoek zijn naar 
vrijwilligers:  

 

TC 

- Vacature CMV/Jeugd TC commissielid 

Sponsorcommissie 

- Vacature ledensponsoring 
- Vacature contactpersoon Langenboom en 

omgeving 

Communicatie & PR 
- Vacature(s) commissielid 

 
Activiteitencommissie 

- Vacature(s) commissielid 
- Vacature commissielid activiteiten jeugd 

 
Overig 

- Vrijwilligerscoördinator vanuit oud-Vollan 
leden 

- Materiaalbeheer in de Looierij 
 

 
 

  

 



 

 

Eerstvolgende Super Saturday: Zaterdag 26 november 

Trainen maandag 5 december 

We willen teams vragen zelf met John Munten af 
te stemmen of er wel of niet getraind gaat worden 
op maandagavond 5 december, in verband met 
Pakjesavond.  

 

 

Super Sinterklaas Saturday 26 november! 

Op 26 november spelen weer bijna alle VAMOS-
teams thuis in de Looierij in Mill. Deze dag sluiten 
we graag met jullie af vanaf 18:30 uur met een 
hapje en drankje in Patricks bar.  

Het heerlijk avondje komt eraan, en dus staat de 
dag in het teken van Sinterklaas. Dames 1 
organiseert deze Super Saturday. Je kunt leuke 
cadeautjes winnen. Ben jij erbij? 

 

Oliebollentoernooi 2023 
 
De activiteitencommissie wil via deze nieuwsbrief 
alvast een tipje van de sluiter oplichten omtrent 
het Oliebollentoernooi!  
 
Het Oliebollentoernooi zal een toernooi zijn onder 
onze leden om de feestdagen en het nieuwe jaar 
samen in te luiden in de vorm van een mixtoernooi. 
Dit jaar zal dit plaatsvinden op zondag 8 januari in 
de Looierij. Verdere informatie komt nog jullie kant 
op, maar noteer deze alvast in je agenda!  
 

 

Digitaal Wedstrijd Formulier  
 
Zoals de meeste van jullie weten is de Nevobo 
afgelopen jaar gestart met de nieuwe versie van het 
online Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Hier 
hebben we jullie eerder over geïnformeerd.  
De afgelopen week heeft de Nevobo alle 
volleybalbesturen medegedeeld dat hier toch nog 
niet alles helemaal werkt zoals gehoopt, en dat zij 
hard bezig zijn om alles optimaal te laten verlopen. 
Dit betekent voor ons soms dat niet alles goed 
werkt, en dat we hier samen alert op moeten zijn. 
Als het invoeren van de DWF niet goed loopt (door 
omstandigheden), noteer dan altijd de set en 
wedstrijdstanden ergens, zodat we deze mogelijk 
ook later kunnen invoeren. 
 
Ook delen we graag de DWF-pagina van Nevobo en 
de Handleiding DWF met jullie! 
 
 
 


