
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief December 2019 

Beste VVSA’ers, 
De eerste nieuwsbrief van het seizoen met een nieuwe look 
samengesteld door nieuwe mensen. Voor een heel aantal van 
jullie ouders en speelsters is het volleyballen, trainen en 
wedstrijden, alles eromheen nieuw. Hoe gaat dat met de shirt? 
Wanneer mag je wedstrijden spelen?  
Ook voor de meeste bestuurs- en commissieleden is (bijna) alles 
nieuw. Hoe zit het nu eigenlijk met de contributie? Wanneer 
kunnen we nieuwe shirts aanschaffen? 
Sommige vragen kunnen we sneller beantwoorden dan andere. 
Maar we gaan er met z’n allen voor! We zijn super blij dat 
iedereen zich inzet! 
Heb je vragen, of zit je ergens mee of heb je een leuk idee! Laat 
het ons weten! Samen maken we er een mooi seizoen van! 
Veel plezier!  
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Yvonne Jongman en Vera van 
Heerde. Wij zijn dit jaar nieuw binnen het bestuur gekomen, als 
algemeen bestuurslid.  
Wij zullen ons vooral bezig gaan houdne met het maken van de 
nieuwsbrief en het contact met de Burght. 
Wie zijn wij?  
Yvonne Jongman is als moeder van twee dochters (kim en Kirsten 
betrokken bij VVSA. 
Vera van Heerde, is als moeder van een dochter (Hong Ge) en als 
speler van Dames 2 betrokken bij VVSA. 
In de volgende nieuwsbrief zullen andere nieuwe bestuursleden 
zich voorstellen.  
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Mijn naam is Lars de Boer, ik ben fysiotherapeut bij Fysiotherapie 
Vollenhove Blokzijl.  De meeste sporters van jullie vereniging weten 
de weg te vinden naar onze praktijk als zij klachten hebben. Maar 
wij zien ook dat sporters soms vaak door blijven gaan terwijl zij 
klachten ervaren. Om de drempel naar onze praktijk wat 
gemakkelijker te maken, zijn wij gestart met een inloopspreekuur 
voor sporters van de verenigingen in onze regio.  
Wat kunnen jullie verwachten van dit inloopspreekuur? 
De fysiotherapeut neemt met de cliënt een korte screening van 
max. 10 min en evt. onderzoek. Daarna kan de fysiotherapeut  u 
voorzien van enkele adviezen waardoor de klachten evt. verholpen 
zijn of toch een traject te starten met de fysiotherapeut.  U heeft 
geen verwijzing nodig van de huisarts.  
 
Het inloopspreekuur 
- Dag en tijd: Elke maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
- Plaats: Fysiotherapie praktijk, Groenestraat 46 in Vollenhove., tel: 
0527-241509 
- Hier kunt u kosteloos terecht voor vragen en adviezen over uw 
bewegingsapparaat 
 - De fysiotherapeut neemt met u een korte vraag gesprek door en 
zal u hierbij voorzien van advies. 
- Het consult duurt maximaal 10-15 minuten. 
- Mocht na het consult blijken dat u fysiotherapie nodig heeft, dan 
maken we direct een afspraak bij één van onze fysiotherapeuten, 
ook zonder verwijzing. 
- Op volgorde van binnenkomst wordt u gezien. 
-Neemt u plaats in de wachtruimte. 
 

Dit is het N3 3 team van VVSA: Mara, Hong Ge, 
Lisa, Lindsey en Karlijn. Sinds dit jaar spelen zij 
als team met elkaar, onder leiding van Britt van 
Benthem. Ze trainen elke maandagavond van 
18.15 uur tot 19.15 uur en spelen met 
regelmaat een wedstrijd. Het spelen gaat met 
vallen en opstaan. Maar wat zijn zij blij 
wanneer ze dubbele punten kunnen verdienen 

Team van de maand December 

Nieuws vanuit het bestuur Even voorstellen… 

 Dankzij de RaboClubSupport en jullie stemmen 
hebben wij een prachtig bedrag opgehaald van 
€799,78 ! Wij willen graag iedereen die op VVSA 
gestemd heeft, ontzettend bedanken ! 
 

Leuk nieuws!  

Contributie seizoen 2019-2020 & NeVoBo teamgelden 

  VVSA contributie Kledingfonds Nevobo ledengeld Nevobo teamgelden Extra bijdrage 2e trainingen Totaal 
Senioren competitie 144,00 3,50 12,50 83,00   243,00 
Senioren met extra 
training 144,00 3,50 12,50 83,00 32,00 275,00 

Senioren trainend 144,00         144,00 

Recreanten 102,00         102,00 

A junioren competitie 100,00 3,50 12,50 56,00   172,00 

A junioren trainend 100,00         100,00 

BC junioren competitie 86,00 3,50 12,50 56,00   158,00 

BC met extra training 86,00 3,50 12,50 56,00 32,00 190,00 

BC junioren trainend 86,00         86,00 

CMV junioren competitie 66,00 3,50 12,50 36,00   118,00 

CMV met extra training 66,00 3,50 12,50 36,00 25,00 143,00 

CMV junioren trainend 66,00         66,00 
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