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Digitaal wedstrijdformulier  

Zoals jullie allemaal vast wel weten wordt er bij onze vereniging sinds een aantal weken gewerkt met het Digitale 
Wedstrijd Formulier. Met name door Martijn Pikkemaat is in de 
introductie hiervan veel energie gestopt. Bezoekende verenigingen zijn 
nog niet allemaal op de hoogte maar vinden het in het algemeen 
hartstikke goed dat wij hiermee zijn begonnen. We zijn dus trendsetter!  
Op dit moment worden bijna 20% van de Nevobo competitiewedstrijden 
in de regio Oost digitaal vastgelegd. 

Meer informatie over het DWF, waaronder een demo versie,  is te vinden op de site van de Nevobo: 

http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/digitaal-wedstrijd-formulier  of klik HIER.  

Een uitgebreide demo video vind je op You Tube of klik HIER of (nog duidelijker) de instructievideo van de 

studentenvereniging Hajraa op You tube: https://www.youtube.com/watch?v=VipKiGkJ26k of klik HIER 

Probeer de demoversies eens! De kans dat jij, als zaalwacht, aanvoerder of scheidsrechter, er binnenkort mee moet 
werken is erg groot! 
  

Het is weer tijd voor bakleverworst!  

De bakleverworsten zijn weer verkocht. Ook dit jaar was het een groot succes. Dit jaar hebben ook de A en B jeugd 
meegedaan. Samen met de mini’s en de C-jeugd hebben zij in totaal 1972 worsten verkocht. (1702 bakleverworsten en 
270 bakbloedworsten) Wie de meeste worsten heeft verkocht wordt nog even geheim gehouden.  De winnaar(es) wordt 
a.s. vrijdag tijdens het sinterklaasfeest van de mini’s bekend gemaakt en verblijd met een leuke prijs.  

De ActiviteitenCommissie is zeer tevreden met het resultaat en wil alle jeugdleden bedanken voor hun medewerking. 
  

Sportgala  

Zoals bekend zijn dames 1 en MB1 (seizoen 2013-2014) genomineerd als sportteam van 2014. Daarnaast helpen Diede 
Brookhuis, Susan Morsink, Anke Peters, Stephanie Beld, Bo Hiep, Sanne Schiphorst, Sophie Heesink en Quinty Rolink mee 
bij de organisatie met begeleiden van gasten naar de tafels, het uitdelen van bloemen, het uitdelen medailles, achter de 
desk om sporters op te vangen etc. 

Het sportgala is op vrijdagavond 9 januari a.s. in het gemeentehuis. Een interessante bijeenkomst waarbij Iedereen van 
harte welkom is. Volg de berichtgeving in de regionale pers. 
  

PLUS € 1.000,-  

Onze voorzitter, Vincent Blokhuis, mocht afgelopen week namens het 
bestuur een cheque van €1.000,- in ontvangst nemen. In de afgelopen 
weken was er een leuke verkoopactie van PepsiCo en Vrumona bij de Plus, 
met merken als onder andere Duyvis en Lays, waarbij geld te verdienen 
was voor een plaatselijke vereniging. Supermarkteigenaar Jan Ter Steege, 
van de Plus in Denekamp, koos ervoor om de cheque te geven aan 
volleybalvereniging ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo. Het bestuur was 
uiteraard zeer verheugd met deze ‘prijs’ en wil het geld onder andere gaan 
besteden aan trainingsmaterialen voor de mini’s. 

PLUS Jan ter Steege en iedereen die mee gespaard heeft bedankt voor jullie 
inzet! 

Op de foto Vincent met Jan ter Steege bij de overhandiging van de cheque. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 

Op- of aanmerkingen mailen naar nieuwsbrief@devoko.nl  
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400 ste lid  
14 september is het 400 ste lid ingeschreven door de ledenadministratie. De vereniging wil dit moment niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en zal hier dan ook speciaal aandacht aan schenken. 

Samen met wethouder van sportzaken Annette Zwiep zal voorzitter Vincent Blokhuis, voorafgaand aan de wedstrijd van 
dames 1 tegen Ecare Apollo 8 op zaterdag 29 november rond 15:30 uur het 400 ste lid huldigen in de sporthal Dorper 
Esch. 
  

Fietsen in fietsenstalling…..  

Graag willen we jullie en dan met name de jeugdleden vragen om de fietsen in de in de fietsenstallingen te zetten en 
NIET direct bij de entree van het sportcomplex.  
Er is ruimte genoeg. Tja, dat is soms iets verder lopen. Voor een sportief volleybal lid 
geen enkel probleem……….. 
De entree is soms helemaal vol gepakt met fietsen. Dit is niet de bedoeling. De 
hulpdiensten kunnen zo niet fatsoenlijk bij de entree komen, het staat erg slordig en 
voor de overige bezoekers is het  heel storend. 

Graag jullie medewerking. 

Tevens een verzoek aan de overige leden om leden die dit doen hierop aan te spreken. 
  

PD Jeugd online  

De Promotie Degradatie regeling voor de  Jeugdcompetitie  is HIER te vinden. (Richtlijn 3.1.10.3b) 
  

Trainersclinic  

Op donderdag 5 februari 2015 organiseert de vereniging van 19:00-22:00 uur een trainersclinic voor de eigen trainers. 
De clinic wordt gegeven door ex-bondscoach Edwin Benne. Trainers, houd deze datum dus vrij! Nadere bijzonderheden 
volgen asap. 
  

Tape op de vloeren  

Sommigen maken in de sporthal gebruik van tape op de vloer. Dit is niet gewenst. Moet het toch gebeuren, zorg er dan 
voor dat na afloop de tape DIRECT en VOLLEDIG verwijderd wordt. Dit geldt met name voor de lijmresten! Graag jullie 
medewerking hiervoor. De gemeente spreekt ons hier op aan, het levert veel problemen op met het schoonmaken van 
de vloer. Een schone vloer is ook in ons belang……….. 
  

2015: WK Beach en EK Dames  

Met een WK en EK in eigen land wordt 2015 een fantastisch volleybaljaar! De Nevobo is van plan er een 
grandioos volleybalfeest van te maken en het volleybalvirus in heel Nederland te verspreiden. Dat doen ze graag samen, 
met jou! Op de club, bij de WK Beach en het EK Volleybal, en wel ruim een jaar lang onder de noemer Join Volleybal! De 
Nevobo organiseert veel gave promotionele activiteiten met de hulp van (oud) topsporters in samenwerking met clubs, 
scholen en gemeenten in aanloop naar de evenementen. 

Klik voor meer informatie HIER. 
  

ActiviteitenCommissie  

De Activiteitencommissie zit in de drukste periode van het jaar. 

De baklever-/en bakbloedworstactie zit er bijna op. 

Pak dan nu jullie agenda er allemaal maar even bij om de volgende data te noteren. (zie ook de agenda op de 
website) 

14 December is de Jaarlijkse kerstmarkt weer. En dit jaar weer met als activiteit “Schijt je rijk”. 

Daarnaast kun je bij ons terecht voor gluhwein (met Amaretto), warme chocolademelk en een 
winterse barbecue. 
19 December is het jaarlijkse kerstmixtoernooivoor jeugd en senioren. Nadere informatie volgt. 
4 Januari is de nieuwjaarsreceptie bij de Musketier.  
Alle leden, sponsoren, ouders en verzorgers zijn dan vanaf 16.00 uur welkom om het nieuwe jaar 
onder het genot van een drankje goed te beginnen. 

 
 

http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-en-regelgeving/regio-oost/richtlijnen/richtlijn-3-1-10-3-promotie-en-degradatieregeling-jeugd-2014-2015.pdf
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015


  

Sinterklaasfeest  

De voorbereidingen zijn al in volle gang. A.s.. vrijdag 28 november, onder trainingstijd, worden er leuke spelletjes gedaan 
voor en door de mini’s. Natuurlijk zullen er pieten aanwezig zijn om alle kinderen van iets lekkers te voorzien. 

De winnaar(es) van de bakleverworst verkoop wordt tijdens dit sinterklaasfeest bekend gemaakt en verblijd met een 
leuke prijs. 

Dit jaar is het voor het eerst dat dit wordt overgenomen door enkele mensen die zitting hebben genomen in de mini 
activiteiten commissie. Daarbij hebben ze ook al enkele sponsoren gevonden om dit feest te bekostigen, een mooie 
opsteker al. Daarover later meer. 

De training op 5 december komt te vervallen. 
 

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 pc@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 pc@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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