
 

   

December 2022 

Beste VAMOS-leden, ouders van jeugdleden en 
verenigingsleden,  
 
De goedheiligman is alweer een tijdje terug naar 
Spanje en Kerst en Nieuwjaar staan alweer voor de 
deur! In deze nieuwsbrief weer wat updates omtrent 
lopende zaken, maar ook leuke nieuwe informatie!  
 
Kampioenen huldigen tijdens Nieuwjaarstoernooi 

Ook via deze weg willen we de winterkampioenen van 
Dames 4, jeugd CMV N5.1, de meiden C1 en de 
meiden B1 van harte feliciteren met het behalen van 
de eerste positie in het kampioenschap! Jullie hebben 
hard gewerkt! Een mooie start van het eerste seizoen 
van VAMOS! Tijdens het Nieuwjaarstoernooi op 8 
januari willen we de vereniging de mogelijkheid 
geven de kampioenen te feliciteren en worden ze 
uiteraard in het zonnetje gezet!  
 
Mocht je je nog niet hebben opgegeven voor het 
Nieuwjaarstoernooi, maar wil je toch meedoen? Dit 
kan nog tot en met donderdag 22 december! Stuur 
een appje naar Monique Meulepas (0613717597) of 
mail naar bestuur.vamos@gmail.com.  
 
 
 
 

Trainen in de Kerstvakantie 

Hieronder vind je het trainingsschema tijdens de 
Kerstvakantie:  

Maandag 
26/12 

Geen trainingen (2e kerstdag) 

Dinsdag 
27/12 

CMV traint niet 
Overige trainingen gaan door bij 
voldoende animo* 

Woensdag 
28/12 

Geen trainingen 

Donderdag 
29/12 

Dames 4 traint niet 
Trainingen recreanten en zitvolleybal 
gaan door (eventueel gezamenlijk) 

Vrijdag 
30/12 

Trainingen gaan niet door. 

Maandag 
2/1 

Trainingen gaan door 

Dinsdag 3/1 
CMV traint niet 
Overige trainingen gaan door 

Woensdag 
4/1 

CMV traint niet 
Overige trainingen gaan door 

Donderdag 
5/1 

Trainingen gaan door 

Vrijdag 6/1 Trainingen gaan door 
*Teams zullen hierover individueel geïnformeerd worden.  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Verloop nieuwe wedstrijdkleding 



  

 

 

Nieuwjaars Toernooi: 8 januari! 

Oprichting VAMOS & Contributie 

Begin december zijn we eindelijk officieel als 
vereniging statutair opgericht bij de notaris (zie foto) 
en ingeschreven bij de KVK. Dit betekent dan ook dat 
we de financiële zaken met de bank kunnen gaan 
inrichten. Vanwege deze processen, en de tijd die 
hiervoor nog nodig is, is ervoor gekozen om dit 
seizoen de contributie enkel met een eenmalig 
betalingstermijn te verwerken. Zodra we alles rond 
hebben met de bank komen we hier bij jullie op terug. 
Uitzonderingen zijn in goed overleg uiteraard altijd te 
maken.   

 

 
Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is helemaal afgerond. Het is gelukt 
om in totaal een bedrag van €1.659,- op te halen! 
Bedankt aan iedere vrijwilliger, de organisatie en alle 
leden die hieraan hebben bijgedragen.  
 
Volleybaldirect Open 

Op 7 januari worden de voorrondes van de 
Volleybaldirect Open (NOJK) gehouden. Er doen drie 
teams mee namens VAMOS, ingedeeld naar 
leeftijdsklasse.  
• De meisjes C spelen vanaf 11.00 uur in Deventer 
• De meisjes B spelen vanaf 9.45 uur in Horst 
• De meisjes A spelen vanaf 9.45 uur in Gennep 

 
Iedereen is van harte welkom om de meiden aan te 
komen moedigen.  
 

Update kledingcommissie 

Festa zal de wedstrijdshirts van onze vereniging gaan 
verzorgen. We zijn bezig met het organiseren van 
pasronden. Zodra we eruit zijn waar en wanneer dit 
plaatsvindt, komen we hier bij jullie op terug! 
 
Op naar 2023! 

Namens het bestuur van VAMOS Volleybal wensen we 
jullie allemaal de allerbeste feestdagen! We kijken 
enorm uit naar wat 2023 ons gaat brengen en willen 
iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd 
ontzettend bedanken! Op naar meer volleybalplezier 
in 2023! 
 
 
 
 

 


