
 

 

De blik vooruit 

Seizoen 2018 - 2019 

 

Zondagmorgen 8 april hebben wij een bijeenkomst gehad met het nieuwe 

Bestuur en de nieuw te vormen Technische Commissie van de volleybal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gesproken over het komende seizoen 

2018-2019.  

Over de nieuwe teams, de spelers, de trainers, de trainingstijden en de 

wedstrijdtijden.  

En we zijn tot de conclusie gekomen dat er toch wel  wat moet en zal 

veranderen! 

Zoals jullie wellicht weten, stoppen enkele (jeugd)trainers/coaches bij de club.  

Hiervoor hebben en zoeken wij nieuwe mensen.  

Daar zijn we nog volop mee bezig………maar we zijn er nog niet helemaal 

uit……en hiervoor hebben we ook informatie van jullie nodig. 

Onze éérste stap is nu om te inventariseren wat jullie, onze leden,  precies 

willen…….   

Hiervoor gaan we de komende week alle teams rond om met de spelers te 

praten.  

We beginnen op maandag 9 april met meisjes A en meisjes B die om 19.00 uur 

tegen elkaar oefenen.  

Voor deze wedstrijd willen we even met jullie praten (om 18.30 uur!!! In de 

gymzaal) om te horen en zien hoe de vlag erbij hangt. 

Het belangrijkste wat we willen bespreken: wat zijn jullie wensen en wat 

moet er volgens jullie veranderen? 



 

Ook zullen we deze week alle andere teams bezoeken!  

Op training of bij de wedstrijd……zodat we na het volgende weekend  een goed 

beeld hebben van alle wensen van de spelers. 

Trainers en coaches kunnen er al vast rekening mee houden dat we een klein 

beetje van jullie trainingstijd zullen afsnoepen.  

Wanneer we precies langskomen zullen we via app of mail met jullie team 

communiceren. 

Zoals jullie wellicht weten is er vanaf januari 2018 een geheel nieuwe bestuur 

aangetreden. In de teamgesprekken zullen we dan ook onze eigen ideeën, 

plannen en mogelijkheden mede delen.  

 

We denken en hopen  dat er straks weer een 

frisse wind gaat waaien in de gymzaal aan de Van 

Reedestraat in Saasveld. 

Er moet  aandacht zijn voor de leden en iedereen 

moet volleybal  weer leuk  vinden………..!!!!  

We moeten weer één  club worden.   Dat is wat wij belangrijk vinden! 

Maar jullie moeten ons daarbij helpen…………. 

 

Tot ziens deze week bij de teamgesprekken. 

 

Namens 

het Bestuur en Technische Commissie van Volleybalvereniging Saasveldia 

Herman Roetgerink  sekt. 

 

 

 


