Nieuwsbrief VoVeSa juli 2020
Beste Vovesianen,
Het is nog steeds een gekke tijd, maar gelukkig
mogen we weer volleyballen!
Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. De versoepeling
betekent dat volleybal zowel binnen als buiten
vanaf deze datum zonder beperkingen mogelijk wordt. De Nevobo past de protocollen
voor volleybal zo snel mogelijk aan om duidelijk te maken aan welke regels en richtlijnen
trainingen en wedstrijden moeten voldoen.
Deze worden zo snel mogelijk gecommuniceerd op www.nevobo.nl.

Meiden VoVeSa CV2 in het zonnetje gezet!
Woensdagavond 24 juni na de laatste
beachtraining werden de meiden in het
zonnetje gezet door de trainers en coach. Dit
talentvolle volleybalteam bestaande uit
Noëlle, Yvon, Sigrid, Femke, Doreen en
Rieneke stevende in de voorjaars competitie
af op het kampioenschap. Afgelopen jaren
hebben deze meiden in alle niveaus waar ze in
speelden het kampioenschap behaald. In
iedere nieuw niveau lieten ze zien hoe
talentvol en enthousiast ze waren. Helaas kon
de competitie van het voorjaar niet worden
afgemaakt i.v.m. Corona. Nevobo besloot
daarom geen kampioenen toe te kennen en is
VoVeSa CV2 geëindigd als 1e maar zonder de
felbegeerde titel en medaille. Namens VoVeSa
,trainers en coach kregen de aanwezige
meiden een bloemetje en als afsluiter patat en
milkshakes. Volgend seizoen gaan ze verder
als C-jeugd om zich nog meer te ontwikkelen.
Trotse coach Tietia

Competitie
De poule-indelingen van zowel de senioren,
als die van de jeugd zijn definitief. Door terugtrekkingen kunnen er nog wijzigingen in poules worden aangebracht. Het conceptwedstrijdprogramma zal uiterlijk 1 augustus op de
website van de Nevobo te zien zijn.
Nieuwe leden
Een heel hartelijk welkom voor Jildou Tuinstra
en Kune Bijslma. Jildou en Kune hebben de
afgelopen jaren bij DSVS gespeeld. We hopen
dat jullie ook bij VoVeSa veel volleybalplezier
zullen beleven!

Ledenvergadering seizoen 2020/2021
Zet de volgende datum alvast in je agenda.
Op maandag 21 september om 20:00 staat de
ledenvergadering gepland. We hopen dat
iedereen zoveel mogelijk aanschuift tijdens
deze vergadering. We zijn benieuwd naar
jullie ideeën en input!

Team indeling en trainingsschema 2020/2021
De nieuwe teamindeling en trainingsschema
staan op onze site!
Wil je kijken wat er veranderd is?
Surf dan snel naar www.vovesa.nl

Beachveld de Waaie
Voor Vovesianen is het beachveld bij sportpark de Waaie in de zomervakantie beschikbaar. Wil jij met je team hier gebruik van maken neem dan contact op Johan-Klaas Heslinga (06-45448406) of mail met bc@vovesa.nl.

Start trainingen
De trainingen zullen weer starten vanaf
maandag 17 augustus.

Sociaal media
Wij willen meer doen met onze sociaal media
om Vovesa op de kaart te zetten. Dit doen we
door foto’s en video’s te maken. Natuurlijk
volgens de AVG-wet. Heb jij ook leuke input?
Stuur het dan naar geeskedouma@gmail.com
Volg jij ons ook al?
Facebook: vovesa
Instagram: vovesa_sintannaparochie
Website: www.vovesa.nl

VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsor wedstrijdshirts
DeVriMed BV
farmaceutische en medische producten,
www.devrimed.nl.

Sponsoren ballenkarren
Jet Koeriers
Specialist in koel-, vries- en sneltransport
www.jetkoeriers.nl

Thuisopticiens Friesland
Thuisopticiens Friesland is de opticien die bij u
langs komt.
www.thuisopticiensfriesland.nl
Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd:
Halma Agro BV
Goedkoop tanken
Brandstoffen
Smeermiddelen
www.halmaolie.nl/
JP Relatiegeschenken
het adres voor Borduren, Bedrukken, Posters,
Canvas, Lasergraveren en Relatiegeschenken.
www.jprelatiegeschenken.nl

Lemstra QA. B.V
Qualitiy assurance-kwaliteit
www.lemstraqa.nl

Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1

Akkerbouwbedrijf Vogels

