
 

  

September 2022 

Beste VAMOS-leden, ouders van jeugdleden en 
verenigingsleden, 
 
Het volleybalseizoen is gestart, alle trainingen zijn 
begonnen en over niet al te lange tijd kunnen de 
eerste VAMOS-wedstrijden gespeeld gaan worden. 
Een goed moment dus voor ons als bestuur om jullie 
mee te nemen in de lopende zaken voor de 
komende periode. 
 
Als bestuur zijn we de komende weken nog druk 
met formele regelingen. Zo gaan we op 30 
september naar de notaris om VAMOS officieel vast 
te leggen en bij de KVK in te schrijven.  
 
Logo/wedstrijd-shirts 
Het meest belangrijke stuk voor de meeste van onze 
leden, in welke kleuren wordt de nieuwe vereniging 
gehuld? Jordy van Katwijk van Orion Media is druk 
voor onze club in de weer geweest om een ontwerp 
te maken voor een logo, huisstijl en natuurlijk de 
wedstrijd shirts.  
Met trots willen we jullie in deze nieuwsbrief het 
nieuwe VAMOS-logo presenteren: 
 

 
 

 

De komende weken zullen de website en sociale 
media hierop aangepast gaan worden door de 
commissie PR en communicatie.  
 
In dezelfde kleurstelling heeft Jordy een tweetal 
ontwerpen gemaakt voor de wedstrijd shirts. 
Eenmaal in zwart met een kleuraccent (zoals volgens 
de fusiecommissie besloten in de aanloop naar de 
nieuwe vereniging) en eenmaal in omgekeerde 
richting wat kan fungeren als libero-shirt.  
 
Zowel de kleding-commissie als het bestuur vinden 
beiden zo mooi geworden dat het kiezen van een 
wedstrijd shirt een stukje moeilijker is geworden. Hier 
hebben we dus jullie hulp voor nodig. Via 
onderstaand formulier kun je de shirts wat beter 
bekijken en stemmen op de kleur waarin jij graag je 
wedstrijden wil spelen, stem vóór 19 september: 
 https://forms.gle/CfSnApcRo9PNA6pZ6  
 

 

 

 
 



 

 

Eerstvolgende Super Saterday: Zaterdag 1 oktober! 

Om in de tussentijd wel alvast verder te gaan in het 
proces van nieuwe shirts zullen we gaan starten 
met het passen van de shirts voor de juiste maten. 
In de kantine van De Looierij staat een doos met 
pas-shirts klaar. Aanstaande zaterdag (10 
september) zijn vrijwel alle teams van de 
zaterdagcompetitie aanwezig in De Looierij, maak 
er gebruik van om te kijken welke maat je het beste 
past. Voor de jeugdspelers is het fijn als ouders of 
coaches hierbij kunnen begeleiden, zodat shirts ook 
op de groei nog passend zijn.  

Mocht jij of je team er zaterdag niet bij zijn, regel 
dan met elkaar een andere manier om bijvoorbeeld 
tijdens de training even door te passen. Per team 
zouden we dan graag een inventarisatie ontvangen 
van de maten. Dit mag gecommuniceerd worden 
aan Milou Leeijen via milouleeijen@live.nl of via 
0617598945. Zorg ervoor dat er één persoon 
(aanvoerder) per team de juiste maten doorgeeft 
aan Milou. Benoem hierbij jullie team en alle namen 
van de spelers met de gekozen shirtmaat. Doe dit 
vóór 25 september. 

 

 

Sponsoring 
Een belangrijk onderdeel van onze vereniging is de 
sponsoring, vooral om het te kunnen realiseren dat 
alle teams zo snel mogelijk in nieuwe shirts kunnen 
spelen. Helaas hebben we nog geen 
sponsorcommissie compleet die ons daarbij wil 
ondersteunen. Dit betekent dat zolang er geen 
commissie is we niet over kunnen tot het drukken 
van nieuwe shirts omdat de kosten voor de 
vereniging hiervoor te hoog gaan worden. 
We willen jullie dus nogmaals vragen om erover na 
te denken om ons hierbij te helpen. Wellicht is het 
fijn om dit met iemand samen te doen en kun je als 
duo aanmelden?  

Grote Clubactie 
De activiteiten commissie is in opstart en gaat in 
een jaarkalender bekijken welke financiële acties 
van voorheen Apollo en Vollan we willen behouden 
en of er nieuwe acties zullen komen. Om alvast een 
opstart te maken met geld in het laatje brengen 
hebben we besloten de Grote Club Actie dit jaar te 
gaan uitvoeren met VAMOS. Dit zal nog onder de 
naam Vollan worden gedaan, omdat VAMOS hier 
(nog) niet bij is ingeschreven. 
 
Aan jullie de vraag om zaterdagochtend 24 
september in de agenda te noteren, op deze 
ochtend zullen we met de gehele vereniging 
proberen zoveel mogelijk loten te gaan verkopen. 
Verdere informatie hiervoor volgt nog.  
 
 
Rabo ClubSupport 
Vanaf maandag 5 september kan er weer gestemd 
worden voor de Rabo Clubsupport, een actie waar 
voorgaande jaren zowel Vollan als Apollo aan 
meegedaan hebben. Ook bij deze actie is VAMOS 
nog niet ingeschreven, bij de Rabobank zijn de 
verenigingen van Vollan/Apollo nog actief, de 
stemmen zullen dus daar naartoe gaan. Zet je 
stemmen dus in voor zowel Apollo als Vollan, zodat 
we in totaal zoveel mogelijk stemmen binnenhalen.  
Stemmen kan via de volgende link: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen  
of via de Rabobank app (ga naar het tandwiel 
‘service’ rechts onderin en klik op het rechtse 
icoontje ‘ClubSupport’).  
 


