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Zo aan het einde van dit bijzondere jaar willen we graag vooruitblikken op komend seizoen 
en dit seizoen snel achter ons laten. Gezien de versoepelingen van de coronamaatregelen 
waarbij er weer met z’n allen gesport mag worden en publiek wordt toegelaten, gaan wij 
ervanuit dat wij in augustus weer ‘normaal’ kunnen starten. 

Inmiddels is de teamindeling voor het komende seizoen bekend. Voor de volledigheid 
hebben wij deze nog een keer toegevoegd. De trainingen starten vanaf maandag 23 
augustus. De concept competitie is inmiddels bekend. Hou er rekening mee dat dit nog een 
concept is en hier en daar nog wel wat geschoven zal worden. In de week van 13 september 
begint de competitie. 

Trainer Dames 3 

De TC is nog druk op zoek naar een trainer voor Dames 3. Heb je belangstelling of weet je 
iemand die dit wel wil doen, meld dit dan bij de TC. 

Commissie 

Wij zijn als bestuur zijnde erg blij dat wij weer nieuwe vrijwilligers hebben gevonden voor een 
aantal commissies waarbij de commissies weer op volle sterkte zijn. Wij zijn op dit moment 
nog op zoek naar iemand die de ledenadministratie wil overnemen van Thea Elting. Dit is 
een taak welke je zelfstandig en vanuit huis kan doen op de momenten dat het jou schikt. 
Indien iemand hiervoor belangstelling heeft, dan kan die zich melden bij het bestuur. 

Contributie 

In de nieuwsbrief van april hebben wij jullie geïnformeerd over de compensatie van de 
contributie voor komend seizoen. Wij hebben hierop positieve reacties ontvangen. 

Nog even ter reminder; je zal dus ongeveer worden gecompenseerd voor het bedrag wat je 
aan contributie in seizoen 2020/2021 hebt betaald. Dit betekent niet helemaal gratis sporten, 
want het pasjesgeld, wat de vereniging moet afdragen aan de Nevobo, zal wel in rekening 
worden gebracht. Dit is nodig om deel te nemen aan de competitie. 

AVC tas 

Het seizoen goed beginnen? Schaf een mooie tas aan van AVC.  
Dit betreft een tas met een royaal hoofdvak, twee zijvakken  
en een ondervak voor de natte kleding en schoenen. 
De kosten van een tas zijn € 35,-. Heb je hiervoor belangstelling,  
dan kan je dit aangeven bij Antje Kneefel. 
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Buitenvolleyballen 

Wij hebben van diverse kanten te horen gekregen dat er op dit moment door de gemeente 
niet meer wordt gemaaid op het veld bij de sporthal. Doordat de hekken erom heen staan en 
de palen in de weg staan, lukt dit ook niet met de maaitrekker van de gemeente. Wij hebben 
nu iemand anders bereid gevonden om dit voor ons te maaien. Indien je belangstelling hebt 
om buiten te volleyballen, maar verder geen team om je heen hebt, dan kan je je aansluiten 
bij een buitenvolleybal groep. Hiervoor is een app groep en kan je dit aangeven bij Lisanne 
van ’t Blik. 

We zijn in Tokyo! 

Met inspanning van een 25 tal leden hebben wij de eindstreep gehaald. Het was tot op het 
laatst nog even spannend, maar om in Tokyo uit te komen moest er 9190 km worden 
gemaakt en wij zitten er net boven met 9195 km. Hier kan nog een afrondingsverschil in 
komen. Zoals wij in eerdere berichtgeving hebben aangegeven waren er leuke prijzen te 
verdelen. Wij hebben middels naamloting.nl de prijzen verdeeld.  
 

Jiska Blaakmeer: ticket voor een wedstrijd van sc Heerenveen 
Karin Hof: ticket voor vrij schaatsen in Thialf 
Albert Kneefel: ticket voor vrij schaatsen in Thialf 
Nynke Veldman: voucher voor vrijzwemmen bij sportstad Heerenveen 
Marrit Heida: ticket voor een wedstrijd van sc Heerenveen 
Christina Haitsma: cadeaukaart van Ekoplaza 
Jelke Algra: voucher voor vrijzwemmen bij sportstad Heerenveen 
 

Iedereen bedankt voor zijn / haar inzet en de prijs komt binnenkort jullie kant op. Wij dingen 
ook nog steeds mee naar de hoofdprijs, maar die is nog niet bekend gemaakt.  

 

Wij wensen iedereen een fijne zomerperiode toe en zien elkaar graag weer in augustus in de 
sporthal. 

 


