
 

  

20 oktober 2022 

Beste leden, ouders van jeugdleden en 
verenigingsleden,  

 

Gisteren ontvingen jullie van ons de uitnodiging van 
de ALV. Hier zijn al wat reacties op binnengekomen, 
dank daarvoor. Graag zien wij jullie natuurlijk zo 
veel mogelijk aanwezig. Als je niet aanwezig kunt 
zijn, meld je dan uiterlijk 28 oktober af via 
bestuur.vamos@gmail.com . 

 

Herfstvakantie 

In de weken van de herfstvakantie (week 43 en 44) 
zal gewoon doorgetraind worden door alle teams 
op de reguliere trainingstijden. Meld je op tijd af bij 
je trainer als je niet aanwezig kunt zijn, zodat we 
eventueel kunnen kijken naar het samenvoegen van 
trainingen bij te weinig spelers. 

 

Tellen Looierij 

Tegenwoordig kunnen alle tellers bij een wedstrijd 
zelfstandig inloggen op het digitaal 
wedstrijdformulier. Dit kan door in te loggen bij 
dwf.nevobo.nl met je eigen Nevobo-account en 
wachtwoord. Als je nog geen Nevobo-account hebt 
is het handig om deze eentje aan te vragen.  

Zoals een aantal van jullie al gemerkt hebben is het 
tellen in de Looierij wat anders dan voorgaande 
jaren. Op het moment kun je, eventueel naast het 
papieren wedstrijdformulier, direct meetellen op je 
eigen telefoon door in te loggen op dwf.nevobo.nl. 
Omdat de wifi-verbinding in de Looierij niet altijd 
optimaal is, is het aan het einde van de wedstrijd 
praktisch om het formulier waar nodig via je eigen  

 

 

4G te versturen. Mocht je hier moeilijkheden bij 
tegenkomen is er altijd wel iemand in de zaal die je 
verder kan helpen. Trek dan dus wel aan de bel als je 
er niet uitkomt! 
 
Met de Looierij zijn wij verder in gesprek om te kijken 
of we dit efficiënter in kunnen gaan richten. Ook 
kijken we naar andere apparaten waar op geteld kan 
gaan worden. Hier komen we later bij jullie op terug.  
 
 
Nieuwe wedstrijdshirts 
 
Een aantal weken geleden hebben wij jullie gevraagd 
om te stemmen op het shirt-ontwerp waar je 
voorkeur naar uit ging. We delen dan ook graag met 
jullie mee dat het zwarte-shirtdesign met 65% de 
meerderheid van de stemmen heeft gekregen. Dit 
betekent dat we verder gaan met dit ontwerp. 
 
We hadden graag op het moment al onze leden de 
shirts willen laten passen, maar in verband met wat 
leveranciersproblemen en (sponsor)contracten bij de 
drukkers heeft dit langer op zich moeten laten 
wachten dan gewenst. Helaas is dit niet anders. Zodra 
wij hier meer informatie over hebben, delen we dit 
uiteraard met jullie! 
 
 

 
 



 

 

Volgende Super Saturday: Zaterdag 5 november! 

RaboClubSupport 
 
We willen jullie bedanken voor de deelname aan de 
Rabo ClubSupport! Door al jullie hulp is het gelukt 
om in totaal €1.074,- op te halen voor VAMOS!  
 
 
Grote Club Actie 
 
Ook de Grote Club Actie was dit jaar weer een 
succes.  Dank aan alle vrijwilligers die hebben 
meegelopen op zaterdag 24 september en speciaal 
dank aan Eline, Caroline en Gertie als vrijwilligers 
van de GCA-commissie. De commissie is nog hard 
aan het werk met de laatste loodjes en zullen jullie 
binnenkort een mailtje sturen met de laatste 
informatie omtrent de nog te kopen loten en 
digitale loten die nog beschikbaar zijn.  
 
 

            
 

Nieuwe site 
 
Tevens zijn we hard aan het werk met het op de rit 
krijgen van onze nieuwe VAMOS-website! Vorige 
week is die voor het eerst online gegaan, en hier en 
daar worden nog aanpassingen gedaan. Onze 
nieuwe website is te vinden onder de naam 
vamosvolleybal.nl ! 
 
Social media 
 
Wil je nog meer VAMOS-nieuws ontvangen, of 
direct de uitslagen zien van onze wedstrijddagen? 
Onze PR-commissie beheert de socials en post 
wekelijks wat nieuws. Volg onze Facebook en 
Instagram om niets te missen! 
 
 
 
 
 
Klik op de buttons om direct naar de socials te gaan! 
 
 
 
            
 

https://www.facebook.com/vamosvolleybal
https://www.instagram.com/vamosvolleybal/

