
 

  

Februari 2023 

Beste VAMOS-leden en ouders van jeugdleden,  

We zijn alweer in de tweede maand van 2023 beland. In 
deze nieuwsbrief wat kleine terugblikken op de 
afgelopen tijd, maar ook wat nieuwe informatie. 

We proberen de communicatie naar al onze leden 
helder te houden en het mailverkeer te beperken. 
Daarom willen we de nieuwsbrief maandelijks gaan 
versturen in de eerste week van iedere maand. Heb je 
zelf een bijdrage voor de VAMOS-nieuwsbrief? Lever dit 
dan uiterlijk de donderdag vóór de eerste week van de 
maand aan. Voor de nieuwsbrief van maart is dat dus 
uiterlijk 23 februari. Denk er dus voorafgaand goed over 
na wanneer je wat in de nieuwsbrief wilt laten opnemen 
zodat losse mails kunnen worden voorkomen. Bijdragen 
kunnen gemaild worden naar 
bestuur.vamos@gmail.com  

 

NOJK 2023 

Er is hard gestreden op het NOJK afgelopen 7 januari. 
Maar liefst drie VAMOS-teams hebben deelgenomen en 
diverse wedstrijden gespeeld tegen andere 
verenigingen, waarbij het C team zelfs door mag naar de 
volgende ronde. Iets om trots op te zijn, meiden! 
Dankjewel voor iedereen die is komen aanmoedigen! 

 
 

 

Trainen in De Wis in februari 

In februari wordt De Wis omgetoverd tot feestzaal voor De 
Verkuskoppe. Dat betekent dat we tussen de pronkzitting 
en carnaval beperkte trainingsmogelijkheden hebben in 
De Wis. We hebben hiervoor een alternatief schema 
gemaakt, de trainingen in De Looierij gaan gewoon door 
zoals normaal. 

Datum Team Alternatieve training 
Wo 8 
februari 

 
Geen zaal – geen trainingen 

Do 9 
februari 

Heren recr. 20.30-22.15 uur De Looierij, Mill 
(gezamenlijk met andere Heren Recreanten) 

Ma 13 
februari 

D7 
D5 
D1 

17.45-19.15 uur, De Wis 1/3 zaal 
19.15-20.45 uur, De Wis 1/3 zaal 
20.45-22.15 uur, De Wis 1/3 zaal 

Di 14 
februari 

CMV 
MC1 
MB2 
D6+7 
D2 

16.00-17.00 uur, De Wis 1/3 zaal 
17.00-18.15 uur, De Wis 1/3 zaal 
18.15-19.30 uur, De Wis 1/3 zaal 
19.30-20.45 uur, De Wis 1/3 zaal 
20.45-22.00 uur, De Wis 1/3 zaal 

Wo 15 
februari 

CMV 
MB1 
D5 
D4 
D1 

16.00-17.00 uur, De Wis 1/3 zaal 
17.00-18.15 uur, De Wis 1/3 zaal 
18.15-19.30 uur, De Wis 1/3 zaal 
19.30-20.45 uur, De Wis 1/3 zaal 
20.45-22.00 uur, De Wis 1/3 zaal 

Do 16 
februari 

Heren recr. 21.30-23.00 uur, De Wis 1/3 zaal 

Ma 20 
februari 

 
Geen training – carnaval 

Di 21 
februari 

 
Geen training – carnaval 

Wo 22 
februari 

CMV 
 
MB1 / D5 / 
D4 / D1 

Geen training – vakantie 
 
Afhankelijk van de wens & opkomst van 
het team  

 
En uiteraard wensen wij iedereen een fijn carnaval toe! 

 

 

 

 

Lees ook de tweede pagina van deze nieuwsbrief!  



 

 
Afmelden trainingen 

De laatste tijd ontvangen we meerdere signalen dat er 
niet altijd netjes afgemeld wordt voor trainingen, 
voornamelijk bij een aantal damesteams. We vinden het 
belangrijk dat dit tijdig en netjes wordt gedaan, ook naar 
onze trainers toe.  

Het is daarom belangrijk dat je je altijd persoonlijk 
afmeldt bij de trainer, dat kan via Whatsapp of door even 
te bellen. Probeer dit op tijd voor je training te doen 
zodat er bij meer afmeldingen nog de mogelijkheid is tot 
het verschuiven of samenvoegen van trainingen.  

 
Verloop nieuwe wedstrijdshirts 
 
De meeste teams hebben de afgelopen weken de 
nieuwe wedstrijdshirts gepast en de maten 
doorgegeven. Dank daarvoor! Zoals jullie mogelijk 
hebben meegekregen loopt het helaas nog niet zo 
soepel in de organisatie rondom de nieuwe 
wedstrijdshirts. Festa ‘stoeit’ hier en daar met de juiste 
maten. Onze kleding en sponsorcommissie zit hier goed 
bovenop zodat we hier samen met Festa uit gaan 
komen. Dit betekent dat de getailleerde kindershirts én 
de grotere maten dames- en herenshirts nog richting 
ons komen zodat deze waar nodig nog gepast kunnen 
gaan worden. Zodra we meer concrete informatie 
hebben, delen we dit met jullie  

 
 

Volleyfuntoernooi 
 
Ook dit jaar wordt er vanuit VAMOS weer het 
Volleyfuntoernooi georganiseerd!  
Het Volleyfuntoernooi zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 8 juli 2023, noteer deze datum alvast in je 
agenda!  
 
Iedereen is welkom om mee te doen deze dag, dus laat 
je vrienden, familie en collega’s alvast weten deze dag 
vrij te houden! Informatie over aanmelden volgt later. 
 
Om het Volleyfuntoernooi goed georganiseerd te krijgen 
zullen we jullie hulp nodig hebben! Later zal in de 
nieuwsbrief nog een overzicht volgen met 
vrijwilligerstaken waar je jezelf voor op kan geven.  
 
We kijken uit naar weer een gezellig en hopelijk zonnig 
Volleyfuntoernooi! 
 
 
 
 
 
 
  

Eerstvolgende Super Saturday: Zaterdag 4 maart! 


