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Beste Leden,  
 

Zoals jullie misschien weten, was op 9 september jl een algemene leden vergadering . 

De opkomst was dramatisch laag  6 personen incl. bestuur hadden de moeite genomen om 
aanwezig te zijn. 
Leden wij vragen niet veel van jullie, maar als je niet kan komen, meld  je dan af! 
Ondanks de weinig aanwezigen werd er een voorstel gedaan om de problemen bij de 
vereniging, o.a een smalle basis bestuur en commissieleden, in te laten vullen door de 
spelende teams. 
Volgens het Huishoudelijk Reglement (HHR) is elk lid verplicht wat vrijwilligerswerk te doen. 
Dit wordt nader onderzocht en uitgewerkt en je zult hier meer van horen. 
 
Helaas hebben wij het team van meisjes B team moeten terugtrekken uit de competitie. 
Hierdoor hebben deze 4 meiden en block opgezegd en zijn naar Clam Dycke gegaan. 
Het jeugdbestuur heeft zich tot het laatst vreselijk zijn best gedaan om dit te voorkomen 
maar het is uiteindelijk niet gelukt om deze meiden voor de club te behouden. 
 
Ook bij dames 2 zijn er problemen. Jozef heeft zich teruggetrokken op de maandag als 
trainer en Judith kon deze groep op donderdag ook niet meer trainen ivm studie. 
Bij het begin van de competitie en de trainingen zijn er nog een aantal problemen die 
opgelost moeten worden. 
 
Ook  de voorgaande oproepen voor een PENNINGMEESTER  is nog niet ingevuld. 
 
De slogan VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK is voor ons zeker van toepassing. 
 
Wij als bestuur vragen de leden om hierbij te helpen. 
 
Ik wens een ieder een sportieve competitie. 
 
Ed Pfann 
voorzitter VCC 92 
      
  

http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.floriskeukens-tegels.nl/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.woudtintertoys.nl/speelgoedwinkel/
http://www.pfanninischoenmode.nl/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.vcc92.nl/


Mepper september 2015 
www.vcc92.nl  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 9 September 2015 Sporthal Wormer 20.00 uur 
>>            UITNODIGING             <<< 
Aanwezig 6 leden, incl. 2 bestuursleden. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2.  Ingekomen stukken 
Afberichten :  
Tiny Huijsman, Piet Klos, Dannis Groen, Kiek Rios Y Mol, Sjaak v.d. Werken, Jos van Pel, 
Brenda Conijn, Caroline Kemp, Corry Klos, Franc Hendriks en Frits Bleeker. 
 
Emails van mensen die geen lid meer zijn en meldinen van niet bestaande email adressen. 
Bestand met email adressen bijwerken. 
 
3. Mededelingen  
Jaarstukken als bijlage per email aan de leden verstuurd, incl. agenda, concept notulen ALV 
2014 en jaarverslagen. 
 
4.  Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 
Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd. 
 
5.  Jaarverslagen 
Ed Pfann: er is nog steeds een nieuwe penningmeester nodig, Franc Hendriks behartigt de 
financiën nog steeds ad interim. 
Frank de Goey: het is niet de juiste weg om de algemene mails naar leden vanaf een 
privéadres te versturen. Dit moet vanaf een mailadres van de vereniging. Het bestuur zal dit 
met de beheerders van de website opnemen. 
Het jeugdkamp is samen met de jeugd van Clam Dycke georganiseerd en was heel leuk. 
Verdere samenwerking is echter door Clam Dycke afgebroken. Alleen het jongensteam A is 
nog een mix van de 2 clubs.  
Verder geen opmerkingen en zijn de jaarverslagen goedgekeurd. 
 
6. Jaarrekening 2014-2015. 
Resultatenrekening VCC’92 boekjaar 2014-2015 
Henk Spijker: volgend jaar gaan de bankkosten omhoog. 
Verder geen opmerkingen. 
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7. Decharge verlening seizoen 2014-2015. 
De kascommissie, Henk Spijker en Piet Klos, heeft op 2 september de boeken gecontroleerd. 
Er zijn geen opmerkingen en de boeken zijn goedgekeurd. De kascommissie vraagt de 
vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2014/2015 De vergadering 
gaat akkoord.  
 
8. Bestuursverkiezing 
Ed Pfann wordt herkozen. 
Het bestuur bestaat officieel nog maar uit 4 personen. Een penningmeester, vice-voorzitter 
en algemeen lid ontbreken nog steeds. 
Ed benadrukt dat een vereniging niet zonder penningmeester kan! 
Vacatures niet bestuur gebonden 
Ook de diverse commissies zijn onderbezet, in het bijzonder de Jeugdcommissie. Deze heeft 
alleen een voorzitter.  
Ledenadministratie  : Monique Stijnman, niet aftredend 
Wedstrijdsecretaris  : Piet Klos, niet aftredend 
Scheidsrechtercoördinator : Piet Klos, niet aftredend 
Redactie Mepper  : Frank de Goey en Corrie van Luit 
Redactie Website  : Jeffrey Boon, Maikel Rönitz. 
Sponsorcommissie  : Ed Pfann en Sandra Waal 
Commissie scholentoernooi : Brenda Conijn trekt zich terug. Het bestuur zal op zoek gaan 
naar vervanging.  
Martijn Kramer vraagt wat het resultaat is aan nieuwe leden. Het is belangrijk dat er nieuwe 
jeugdleden bij de club komen, dit is cruciaal voor het bestaan van de vereniging. 
Het bestuur zal nogmaals contact opnemen met Weremere, de grootste school van 
Wormerland over deelname. 
Frank: volgens het HHR zijn de leden verplicht vrijwilligerstaken binnen de vereniging te 
doen. Hij stelt voor dit op straffe van een boete in te voeren, zo nodig het HHR aanpassen. 
Hij vraagt het bestuur hiervoor een plan op te stellen. 
 
9. Begroting 2015-2016 
Franc Hendriks heeft een begroting gemaakt met een negatief saldo. 
De inkomsten dalen door de afname van het aantal leden, terwijl de kosten gelijk blijven of 
stijgen door inflatie e.d. Bij de begroting is uitgegaan van het gelijk blijven van de contributie 
De begroting wordt goedgekeurd. 
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10. Contributievaststelling 2015-2016 
Het voorstel van het bestuur: de contributie blijft gelijk aan het vorige seizoen ook de 
Nevobo bijdrage blijft € 12,50.  
De vergadering is akkoord met het voorstel, dus de contributies voor het seizoen 2015/2016 
zijn: 
 

Leeftijden (soort lid) Senioren 
v/a 18 jr 

A 
16 – 18 jr 

B 
14 – 16 jr 

C 
12 – 14 jr 

D 
10 – 12 jr 

E 
8 – 10 jr 

F 
Tot 8 jr 

Nevobo lidmaatschap 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Nevobo teamgeld 81,60 36,00 36,00 36,00 32,00 32,00 32,00 
(Nevovo) zaalhuur competitie 41,90 40,00 40,00 40,00 nvt nvt nvt 

Verenigingscontributie 131,50 129,00 129,00 129,00 110,00 110,00 110,00 
Totale contributie 15/16 267,50 217,50 217,50 217,50 154,50 154,50 154,50 

        

 
 
Voor spelende jeugdleden komt er nog borg bij van  € 10,00 (eenmalig) en shirthuur € 5,00. 
 
Alleen trainende leden betalen de verenigingscontributie en het Nevobo-lidmaatschap. Voor 
senioren is dat € 131,50 + € 12,50 = € 144,00 
Het inschrijfgeld blijft gehandhaafd op € 20,00.  
De vergadering is akkoord. 
 
 
11. Benoeming Kascommissie 
Piet Klos blijft lid, Corry Klos wordt van reserve, lid van de commissie. 
Martijn Kramer stelt zich beschikbaar als reservelid. 
 
12. Bezwarencommissie 
De leden Henk Spijker en Jos van Pel blijven beschikbaar voor deze commissie. 
Leon Botterman zal nog worden gevraagd.  
 
13. Mededelingen commissies 
Geen 
 
14. Ereleden, Leden van Verdienste 
Het bestuur heeft dit jaar geen voordracht voor Ereleden resp. Leden van Verdienste. 
Ook de vergadering doet geen voordrachten. 
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15. Rondvraag 
Henk Spijker: De uitnodiging en de stukken voor de ALV moeten op tijd aan de leden 
beschikbaar worden gesteld, zie Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
Henk Spijker:  Ieder team verplichten een aantal vrijwilligerstaken op zich te nemen. 
Elk team kan zelf aangeven welke taken zij willen invullen, anders door bestuur de taken op 
te leggen.  
Frank de Goey: lijst met vacatures plaatsen in eerstvolgende Mepper.  
 
16. Sluiting 
Ed sluit om 21.40 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en biedt 
een ieder nog een drankje aan.  
 
 
Rinus de Goey 
14 september 2015 
 
 

Ziek, geblesseerd etc. 

Is er iemand van je team geblesseerd, iemand van het bestuur of een ‘vrijwilliger’ van VCC, laat het 

ons weten. 

Momenteel kan Jos van Pel, speler van 

Heren 1 niet spelen omdat hij zijn duim 

heeft geblesseerd.  

Met zo’n duim kan de bal niet ‘gestuurd’ 

worden dus voorlopig alleen langs de 

kant. 

Jos, beterschap 
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BESTE LEDEN 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van jl. woensdag 9 september, waren 2 
bestuursleden en slechts 4 gewone leden verschenen. 
Dit is toch wel een dieptepunt in de geschiedenis! 
De vergadering heeft het voorstel gedaan om alle teams te verplichten enkele vrijwilligers-
functies te gaan vervullen. Dit komt overeen met het huishoudelijk reglement waarin is 
opgenomen dat alle leden verplicht zijn ‘vrijwillig’ een taak binnen de vereniging te 
vervullen. 
Omdat wij zeer dringend op zoek zijn naar invulling van 3 bestuursfuncties, te weten: 

 een penningmeester; 
 een vice-voorzitter; 
 een algemeen lid. 

Na diverse oproepen is het tot nu toe niet gelukt deze functies in te vullen, vooral de functie 
penningmeester is belangrijk. Het is misschien mogelijk de taken van de penningmeester te 
verdelen, zodat het pakket minder belastend zal zijn. 
 
Ook is er een tekort aan commissieleden met name bij de Jeugdcommissie. 
 
Alle teams worden verzocht zelf aan te geven welke functies het team wil gaan invullen. 
Hiervoor heeft men de tijd tot 1 november a.s.  
Als teams geen voorkeur hebben aangegeven , zal het bestuur een aantal taken aan de 
teams opleggen. 
 
Wij zijn op zoek naar: 

 bestuursleden 
 leden sponsor-/advertentiecommissie; 
 een PR- medewerker om artikelen in dag-/weekbladen te laten plaatsen; 
 scheidsrechters bij thuiswedstrijden; 
 leden commissie scholentoernooi; 
 zaaldienst; 
 coaches van teams, vooral bij de jeugd; 
 leden van de jeugdcommissie, hulp bij organisatie van wedstrijden, regeling vervoer 

naar de uitwedstrijden e.d.; 
 eventueel assistentie bij het up-to-date houden van de website, zoals het plaatsen 

van mededelingen/wedstrijdverslagen op de site 
 
P.s. Wij zij ook nog op zoek naar leden die training kunnen geven. Als je hiervoor in 
aanmerking wilt komen kun je contact opnemen met het bestuur, de TC of de JC. 
Hiervoor wordt een vergoeding gegeven. 
Rinus de Goey secr. 
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Even voorstellen:  

 
 Wat is je naam? 

- Jozef Latumaerissa 
 

 Aan welk team geef je trainen? 
- Heren 1 
 

 Waar woon je? 
- Assendelft 
 

 Ben je getrouwd 
 Ja 
 Heb je kinderen? 

- Ja, 2 : Robert en Bianca 
 

 Wat voor werk doe je? 
- Ik ben gepensioneerd 
 

 Heb je zelf ook volleybal gespeeld, zo ja, waar? 
- Ja, bij Krovo en VCA 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- meer dan 50 jaar geleden begonnen bij Tada Bola, vervolgens bij Nivo, Ardea, 
Croonenburg, Krovo, VCA, VCW, Argus, Molenwiek, De Uithoek, Odin, Phoenix, VCC, 
Amsterdam, Martinus, Spaarnestad, Dinto, Madjoe, Simokos, Compaen en Almere 
 

 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 
- 2 x kampioen van Nederland (meisjes B), 15 keer met diverse verenigingen. 
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
- Proberen spelers te verbeteren. 
 

 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 
- Afgelopen seizoen 7e geëindigd, ik wil dit seizoen naar top 3 
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Even voorstellen:  
 Wat is je naam? 

- Brenda Conijn. 
 

 Aan welk team geef je trainen? 
- Aan een paar hele enthousiaste kinderen van rond de 10 jaar. 
(ze hebben nog geen volledig team). 

 
 Waar woon je? 

- Wormer. 
 

 Ben je getrouwd, heb je kinderen? 
-  Nee. 

 
 Wat voor werk doe je? 

- Ik ben student op het CIOS sport en bewegen. Maar na school werk ik als 
zwemonderwijzer en toezichthouder in zwembad de Zaangolf. 

 
 Heb je zelf ook volleybal gespeeld? Waar? 

- Ja, ik zit al 12 jaar op volleybal bij VCC'92. 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- Dit is mijn eerste seizoen dat ik trainen geef.  

 
 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 

- Nee, maar wel als speelster zelf. 
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
- Dat de training leerzaam is maar vooral dat het leuk blijft en dat ze plezier hebben 
in het volleyballen. 

 
 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 

- Ik hoop dat er nog een paar kinderen bij komen en dat ze een compleet team 
hebben en dus wedstrijden kunnen gaan spelen en dat ze daarmee natuurlijk zover 
mogelijk komen want ze zitten er allemaal pas net op en kunnen nu al redelijk 
volleyballen.  
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Even voorstellen 

 Wat is je naam? 
- Ivor Nadort 
 

 Aan welk team geef je trainen? 
- MA1 en D2 
 

 Waar woon je? 
- In Wormerveer, lekker aan het spoor en het veld 
 

 Ben je getrouwd, heb je kinderen? 
- Met Astrid; kinderen Rianne, Iris en Mara 
 

 Wat voor werk doe je? 
- Ik werk bij Tata Steel, de Hoogovens 
 

 Heb je zelf ook volleybal gespeeld? Waar? 
- Ik speel nog steeds, in H1 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- Ik heb alleen bij VCC volleybaltraining gegeven. 
 

 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 
- Beide! Het leukste is kampioen worden als trainer, omdat het team eruit laat komen 
wat je er samen met hard werken in stopt, gesteund door de vaste supporters 
(ouders - ik hoop ook dit seizoen weer op jullie aanmoediging!). 
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
- De meiden A1 zijn net overgegaan vanuit de B, de helft is eigenlijk nog van de B-
leeftijd, dus we verwachten het niet op lengte of kracht te winnen. Maar wij zijn 
sneller en slimmer (of dat gaan we worden) ! 
 

 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 
- Hard gaan! 
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Even voorstellen 
 Wat is je naam?  

-Jaap Conijn  
 

 Aan welk team geef je trainen? 
- Meisjes adspiranten C 
 

 Waar woon je? 
- Wormer 
 

 Ben je getrouwd, heb je kinderen? 
- Ja, met Jose Conijn (oud volleybal international);  2 
kinderen en 2 kleinkinderen, waarvan er 1 ook al volleybalt 
in Alphen a/d/ Rijn. 
 

 Wat voor werk doe je? 
- Ik werk bij de ABN AMRO Bank. ( nog 9 maanden ). 
 

 Heb je zelf ook volleybal gespeeld? Waar? 
- Sinds mijn 10e jaar: Eerst bij Spirit Saenden daarna bij KDS Wormerveer, Victoria Didam, 
VCC’92, Zaanstad en momenteel bij Bevok Heren 4. 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- Ik ben begonnen bij KDS daarna bij Victoria Didam, Labyellov Zevenaar, VCC;92, Compaen, 
Zaanstad en nu Bevok Middenbeemster en VCC’92. Ook ben ik distriktstrainer geweest en 10 
jaar trainer bij de volleybalschool van de Nevobo. 
 

 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 
- Diverse keren en zelfs kampioen van Nederland met de jeugd van KDS in de jaren 70. 
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
- Ik wil de meiden stapje voor stapje beter laten volleyballen. Ze gaan nu voor het eerst bij de 
adspiranten spelen. Het onder de knie krijgen van leuk in 3x kunnen spelen zou al een mooie 
stap vooruit zijn. 
 

 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 
- Ik heb (helaas) nog geen hoge verwachtingen. Het zou mooi zijn als ze eerst setjes gaan 
winnen en mogelijk een paar wedstrijden. Als ze dat lukt zijn mijn verwachtingen toch 
overtroffen. 
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Even voorstellen: 
 

 Wat is je naam? 
- Rianne Nadort 
 

 Aan welk team geef je trainen? 
- MA1 

 Waar woon je? 
- Wormerveer, aan het Guisveld 
 

 Ben je getrouwd, heb je kinderen? 
- Nee, niet getrouwd en geen kinderen. Misschien over 
een paar jaar met Maikel Rönitz. 
 

 Wat voor werk doe je? 
- Ik werk als werver voor goede doelen bij Pepperminds. 
Ook werk ik als serveerster in eetcafé D’ Vergulde Eend 
in Wormerveer. 
 

 Heb je zelf ook volleybal gespeeld? Waar? 
- Ik speel momenteel in Dames 2 bij Vcc’92. 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- Alleen bij Vcc’92. 
 

 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 
- Vorig jaar zijn we met de MB1 kampioenen geworden. Dit is nu de MA1. 
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
- Ik vind het heel leuk om deze meiden te zien groeien. Ik geef ze nu voor het derde jaar 
trainen en zie ieder jaar weer veel verbetering. We zijn nu bezig om het 1-5-systeem aan te 
leren. Dit is nog wel even lastig, maar ook hierin gaan de meiden goed vooruit! 
 

 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 
- De verwachtingen liggen gemiddeld. Ik denk dat ze goede kans hebben om wedstrijden te 
winnen. Kampioen zullen ze nog niet worden in deze nieuwe klasse, maar dat is ook niet 
onze prioriteit. We willen dit team laten groeien als geheel, maar ook per individu. 
Het belangrijkste is dat ze weer een gezellig volleybalseizoen tegemoet gaan. 
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Even voorstellen 
 Wat is je naam?  

Maikel Ronitz 
 

 Aan welk team geef je trainen? 
Heren 3 
 

 Waar woon je? 
Zaandam 
 

 Ben je getrouwd, heb je kinderen? 
Nee, en nee, ik heb wel een hele lieve vriendin die 
ook trainen geeft bij VCC  
 

 Wat voor werk doe je? Ik 
werk als technisch leidinggevende en ontwikkelaar bij een 
softwarebedrijf in Zaandam 
 

 Heb je zelf ook volleybal gespeeld? Waar? 
Ik speel zelf dit jaar ook bij het team dat ik trainen geef, ik wil dit jaar met ze promoveren 
naar de 2e klasse 
 

 Waar heb je nog meer trainen gegeven? 
- 
 

 Ben je als trainer of coach wel eens kampioen geworden? 
Nee, wel als speler  
 

 Waar ligt de uitdaging als trainer of coach voor jou bij dit team? 
De uitdaging bij dit team ligt in het creëren van een teamspirit en zorgen dat iedereen goed 
op elkaar ingespeeld is. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe jongens bij die het al goed doen en 
deze wil ik extra begeleiding geven. Niet alleen vanuit mijzelf maar ook voornamelijk vanuit 
de jongens in het team met meer ervaring. (Bram, Stijn)  
 

 Wat zijn de verwachtingen voor dit team komend seizoen? 
We gaan kampioen worden, voor minder doe ik het niet! 
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Nieuwe leden: 
 
Het is gelukki niet alleen maar kommer en kwel. We kunnen ook nog wat nieuwe leden 
verwelkomen  

 Martijn Kramer (heren 1) (niet helemaal ‘nieuw’, maar een ‘oude’ bekende) 
 Marty van Dijck (trainend lid heren 1) 
 Martin Harms (heren 2) 
 Thomas Huijsman (heren ) 
 Hidde van Assema (heren ) 
 Timo Kramer (trainend lid jeugd) 
 Ilya den Dulk Slingerland (dames 1 ) 

 
 
 
 

Uitslagen tot en met 27 september 2015 
 

 
  

http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.floriskeukens-tegels.nl/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.woudtintertoys.nl/speelgoedwinkel/
http://www.pfanninischoenmode.nl/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.woudtfietsen.nl/fietsenwinkel/
http://www.fronsleermiddelen.nl/
http://www.bakertillyberk.nl/
http://www.vcc92.nl/


Mepper september 2015 
www.vcc92.nl  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

HERHAALDE OPROEP         HERHAALDE OPROEP 

OUD PAPIER 

De inzameling van oud papier neemt dramatische vormen aan!!! 

Onze vrijwilligers staan in de maanden september tot juli op zaterdag van 11.00 uur tot 
12.00 uur bij de container. Was het ”vroeger” nog zo dat je soms met een natte rug naar 
huis ging, nu ben je blij als het 12.00 uur is, want dan kan je thuis doorwarmen omdat er 
bitter weinig papier gebracht wordt en je jezelf danig staat te vervelen. 

 
Beste leden, 
  
Hoewel ik al diverse vergeefse pogingen gedaan heb om nieuwe scheidsrechters aan te 
werven, geef ik de moed niet op en probeer dus nogmaals een beroep te doen op jullie 
bereidheid om je aan te melden als Nevobo scheidsrechter. 
Wij hebben als vereniging de plicht om een door de Nevobo vastgesteld aantal fluitbeurten 
te leveren. 
Voldoen wij als vereniging niet aan het benodigde aantal, dan wordt het team van Heren 1 
teruggeplaatst naar de 1e klasse. 
 
Ook wil ik een beroep doen op jullie bereidheid iets voor VCC’92 te doen als vrijwilliger. 
Omdat Cees Kroonenburg in een verzorgingshuis is opgenomen, waardoor ik een zeer 
trouwe hulp ben kwijt geraakt, zou ik het zeer op prijs stellen als er leden zijn die soms bij de 
papiercontainer willen staan om papier in ontvangst te nemen. 
Het hoeft niet iedere week, want hoe meer mensen zich melden, hoe minder frequent je 
hoeft te staan. 
Het is een taak van één uur(van 11.00 uur tot 12.00 uur)op zaterdagmorgen. 
Misschien krijg ik op deze oproep meer reacties dan op de oproep om scheidsrechter te 
worden. 
  
Laat mij en je club niet in de steek en meld je aan voor een van de oproepen. 
  
Wij zullen je dankbaar zijn,  
  
Piet Klos. 
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VCC jeugd, seizoen 2015/2016. 

  
Voor het uitrollen van het komende seizoen eerst nog even een terugblik op afgelopen 
seizoen en het hectische verloop van het einde van afgelopen seizoen naar dit nieuwe 
seizoen. 
  
Ik denk dat we kunnen stellen dat afgelopen seizoen vooral zal worden herinnerd door de 
kampioenschappen van zowel ons meiden B als ons meiden C team alsook de mooie 3e 
plaats van het CMV team. Helaas ook door het wegvallen van een aantal jeugdleden op zeer 
ongelukkige momenten. Hierdoor hebben we als bestuur enkele stevige hobbels moeten 
nemen binnen een tijdsbestek waarin weinig keuzes meer overgebleven waren. Jammer 
genoeg hebben we dan ook niet iedereen blij kunnen maken met de nieuwe teamindelingen 
wat wederom heeft geleid tot beëindiging van het lidmaatschap van een aantal jeugdleden. 
Hierdoor beschikken we komend seizoen niet meer over een B team. 
  
Gelukkig zijn er ook weer 2 nieuwe jeugdleden verwelkomd binnen de club die door het 
wegvallen van het B team wat makkelijker zijn in te passen in het C team. Hierdoor hebben 
we momenteel 1 C mixteam, 1 A team dames en een combiteam VCC / Clam Dycke (JA1) 
startklaar voor de komende competitie. 
  
Voor komend seizoen zullen we ons in elk geval inspannen door het verder uitwerken van 
jeugdbeleid binnen het jeugdbeleidsplan en zullen we wederom een trainingsschema 
opstellen en uitvoeren binnen het Bredeschool plan. Dit betekend een aantal trainingen 
aanbieden aan basisscholen om op deze manier te werken aan uitbreiding van de 
jeugdafdeling binnen VCC. Hiervoor hebben we Paula Keet wederom bereid gevonden om 
als trainer invulling te geven aan dit initiatief, waarvoor dank. Ook zullen we zoeken naar 
andere mogelijkheden om het jeugdledental weer omhoog te krijgen. 
  
We gaan er vanuit dat iedereen vooral weer veel plezier zal beleven aan het 
verder werken aan de volleybal capaciteiten door weer stevig invulling te 
geven aan de trainingen. Als dit dan ook weer tot mooie 
wedstrijdresultaten leidt, dan zal ook komend seizoen mogelijk weer met 
een kampioenschap kunnen worden bekroond, wie weet ! 
  
Een hartelijke groet aan iedereen.  
  
Kiek 
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Bij VCC hebben wij een Facebook pagina opgericht. Wij zouden het leuk vinden dat als je iets leuks of 

geks hebt, dit even aan ons laat weten, dan kunnen we ook deze pagina vullen. Bijvoorbeeld foto’s 

van de wedstrijd, een wedstrijdverslag of andere leuke dingen. 

 

 

 

De club heeft deze pagina opgezet om het volleybal in Wormer bekend te maken bij het grotere 

publiek zodat de club nieuwe leden blijft krijgen en een gezonde club blijft. En natuurlijk ook om 

degene die deze pagina in de gaten houden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van 

onze vereniging. 

 

Dus heb je wat, mail het dan naar redactie@vcc92.nl dan zetten wij het op de Facebook pagina. 
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https://www.volleybalmasterz.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In de voorgaande Meppers stonden alle spelsituaties zoals vermeld op bovenstaande 

site. 

Als je naar de site gaat kun je het spelregelbewijs halen. 

Dus……….. eerst nog even de vorige Meppers lezen (of op de site terulezen), daarna 

‘eerst oefenen’ op de site van Volleybalmasterz en dan je spelregelbewijs halen. 

 

Wie haalt ‘m het eerst???? 
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