
 

 

 

 

Nieuwsbrief ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo 
Seizoen 2014 – 2015 Nr. 04 /  28 september 2014 
  

Gedragscode  

Van leden van onze vereniging wordt verwacht dat zij zich normaal gedragen. Met name 
van de zaalwacht, trainers en scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich zelfs 
voorbeeldig gedragen. Hiervoor is een gedragscode opgesteld door het bestuur, de TC 
en de wedstrijdcommissie. De gedragscode is te vinden op onze website onder het menu 

‘Informatie’ > ‘Competitie’ of klik HIER.  

Ook de  zaalwachtregels en de regels voor de scheidsrechter staan hier vermeld. We 
verwachten van alle leden dat zij op de hoogte zijn van deze gedragscode.  

  

Nationale Open Jeugd Kampioenschappen  
De Nationale Open Jeugd Kampioenschappen is het belangrijkste jeugdtoernooi dat de Nevobo organiseert. Deelname 

staat open voor alle verenigingen. Clubs nemen deel met gelegenheidsteams die zo sterk mogelijk worden 

samengesteld. Vaak doen jeugdspelers mee die al uitkomen in seniorencompetities en de landelijke divisies. 

Ook onze vereniging neemt hieraan deel. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

De toernooidagen in 2015 zijn : 3 januari, 7 februari, finale 14 maart. 

Voor meer informatie zie: http://www.volleybal.nl/jeugd/jeugdkampioenschappen/nojk.  

  

Beker Regio Oost  

De loting voor de eerste ronde van het beker toernooi heeft plaatsgevonden en kunt je vinden op de website. De eerste 

ronde dient gespeeld te worden op of vóór 18 oktober 2014.  

De loting zal op de site komen te staan en ook kunnen jullie de uitslagen op de competitiesite vinden. 

DeVoKo DS2 – Tornado Harfsen 
Wik Steenderen – DeVoKo HS1 
Meisjes A1 is de 1e ronde vrijgeloot. 

Er wordt gespeeld om drie gewonnen sets (best of Five). Het team wat het thuis 
speelrecht heeft gekregen dient de speeldatum, aanvangstijd en locatie in overleg 
met de tegenstander door te geven aan de Organisator via de website. Het 

thuisspelende team dient minimaal twee datums voor te stellen aan de tegenstander. De gegevens dienen uiterlijk 14 
dagen voor de wedstrijddatum (vóór 3 oktober 2014) te zijn doorgegeven aan de Organisator. 

De scheidsrechter(s) dien(en)t in de voorronde door de thuisspelende vereniging zelf te worden aangewezen. 

Bij deelname van een 3e -divisieteam (dames/heren) of een promotieklasseteam (heren) dient de thuisspelende 
vereniging ook een 2e scheidsrechter aan te wijzen. 

  

Informatiebulletins regio Oost  

Elke week brengt de regio Oost een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief vind je onder andere relevante 
informatie met betrekking tot de competitie, wedstrijdwijzigingen en regionale informatie over bijvoorbeeld arbitrage, 

opleidingen en de regiotrainingen. Zie: http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/informatiebulletin-en-
nieuwsbrief/regio-oost.  

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

Op- of aanmerkingen mailen naar nieuwsbrief@devoko.nl  
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Spelerspas  

Nevobo leden (en dat kun je aantonen met je spelerspas) krijgen korting op evenementen 
georganiseerd door de Nevobo. En bijvoorbeeld op het afsluiten van de zorgverzekering, de 
Sportpolis van Zilveren Kruis Achmea.  
Alle voordelen en acties vind je op de webpagina www.volleybal.nl/leden.  
  

Contactpagina  

Wil je weten wie wat doet bij onze vereniging? De Vrijwilligers Commissie heeft alles opnieuw geïnventariseerd en 

gebundeld. Dit is in te zien op onze eigen site in het menu contact. (http://www.devoko.nl/Contactpagina.pdf) 
Hier vind je de indeling en bereikbaarheid van de commissies en kaderleden 

  

Kast  

De vereniging krijgt steeds meer materiaal, (medicijn) ballen, shirts, spandoeken maar ook (speedfoot) ladders, wissel 
bordjes etc. De twee kasten in de sporthal Dorper Esch puilen inmiddels uit. Helaas zijn alle kasten in de sporthal bezet. 
Wel mogen we zelf een (afsluitbare) kast plaatsen. Een zoektocht bij de beurs en op Marktplaats heeft geen resultaat 
opgeleverd. Daarom in deze nieuwsbrief een oproep. Wie heeft er een (afsluitbare) kast voor ons? Gedacht wordt aan 
een kast van plm. 1 x 2 x 0,6 meter (BxHxD). Heb je er een of weet je er een?  

Graag z.s.m. een reactie naar secretariaat@devoko.nl.  
  

Algemene vergadering  

De jaarlijkse algemene vergadering staat dit jaar gepland voor dinsdag 28 oktober. Noteer dit in je agenda…… 
Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt. Jij komt toch ook????? 

Dit is hét moment waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. De leden hebben tijdens deze vergadering 
direct invloed het te voeren beleid binnen de vereniging. 
De commissie worden gevraagd hun verslagen alvast in te leveren. 

  

Opruimen materialen  

Nog steeds blijkt dat de materialen (ballen en netten etc.) niet goed 
opgeruimd worden. Zo lag op een willekeurige dinsdag een net 
‘ergens’ op een stoel en verspreid in de sporthal 3 volleyballen.  

Hierbij aan IEDEREEN het verzoek om na gebruik SAMEN ALLES op te 
ruimen. Het zijn onze spullen, Als ze weg zijn kost het de vereniging 
dus JOU! Extra geld! 

Daarnaast is alles netjes opruimen een voorwaarde in het 
huurcontract dat we met de gemeente hebben. 

Dus nogmaals jullie aandacht hiervoor……… 

  

Publicatie  

Heb je iets te melden, wil je iets publiceren? Hiervoor heeft onze vereniging de Pers & Publicatie Commissie. Zij 
verzorgen officieel de informatie naar de pers en website van de vereniging. Dus wil je iets gepubliceerd hebben dan 

graag via pp@devoko.nl. Berichten, graag mét foto, zullen zij in ieder geval plaatsen op onze website. 

Kampioenschappen worden uiteraard ook in Dinkelland Visie afgedrukt. Copy voor Dinkelland Visie dient uiterlijk zondag 

18:00 uur digitaal te zijn aangeleverd via pp@devoko.nl.  
  
Heb je een ander adres, een nieuw (mobiel) telefoonnummer, een ander emailadres etc.? Geef het aan ons door zodat we je kunnen 
bereiken. Geef je wijzigingen via de mail door aan leden@devoko.nl. 
Deze nieuwsbrief wordt alléén gestuurd naar leden waarvan de ledenadministratie het emailadres heeft. Wil je deze nieuwsbrief niet 
(meer) ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Nieuwsbrief@devoko.nl met als onderwerp: ‘geen nieuwsbrief meer’. 
Heb je opmerkingen of goede ideeën voor deze nieuwsbrief laat het dit ook weten via Nieuwsbrief@devoko.nl. 

 
Let op: Om er voor te zorgen dat in de toekomst onze Nieuwsbrieven niet in je junk, bulk of spam folder terecht komen, raden 

we je aan om nieuwsbrief@devoko.nl toe te voegen aan je safe sender list, white list of adresboek. Je kunt ook, wanneer 
mogelijk, op de 'not junk' button drukken. 
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