
Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 3 april 

2010 in gebouw “Ons Huis” te Bredevoort 

 

Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse 

ledenvergadering, op zaterdag 3 april 2010 in de kleine zaal van “Ons Huis”. 

Aanvang ca. 18.00 uur. 

 

AGENDA 
 

1. Opening 

 

2. Notulen ledenvergadering 2 mei 2009 

 

3. Jaarverslag secretaris 

 

4. Financieel verslag 

 

5. Verslag kascommissie – Geert Kip en Guus Overkamp 

 

6. Contributie 

 

7. Bestuursverkiezing 

- Niemand aftredend 

 - Bestuurskandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 

 

8. Toernooien/competitie/beachvolleybal 

 

9. Bestuursmededelingen  

 

- Scheidsrechters 

 - Klachten / wensen m.b.t. de zaal 

 - Onderling toernooi 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

De vergadering wordt gehouden in de pauze van het onderlinge “Paas” toernooi.  

Wil je hieraan deelnemen, geef je dan tijdig opv ia onze site of via het opgave formulier 

in de sporthal. 

 

Leden die meedoen aan het toernooi moeten tijdig aanwezig zijn in de sporthal. 

De zaal is open vanaf 15.30 uur. We zullen om 16.00 uur beginnen. 
 

 



Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 2 mei 2009, Ons Huis te Bredevoort. 

 

1. Opening 

Gerrit heet alle 36 aanwezigen welkom op deze 24e jaarvergadering en hoopt iedereen volgend jaar in de nieuwe zaal 

te mogen begroeten. De nieuwe zaal gaat er komen, maar er is nog niet duidelijk wanneer. 

 

2. Notulen ALV d.d. 22-03-08 

Deze zijn door Linda Heusinkveld gemaakt, geen aanmerkingen, goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2008-2009 

Geen aanmerkingen, goedgekeurd. 

 

4. Financieel verslag 
Toelichting Henk Bekkers : 

- het boekjaar en verenigingsjaar lopen anders. 

- Inkomsten sponsors laag, factuur pas na januari gestuurd. 

- Inkomsten beach is normaal hoger, maar nu toevoeging aan inventaris 

- Nieuw punt zijn betaalde trainers, volgend jaar wellicht iets hoger 

Al met al is Henk B. niet ontevreden. 

Toelichting Gerrit Kempink: 

- Betaalde trainers sinds dit jaar, omdat aantrekken van trainers binnen eigen vereniging niet meer lukte. Alle 

trainers worden nu betaald, ook de vrijwillige trainers. 

- Kosten op het verslag vanwege het (voor het eerst georganiseerde) vrijwilligersuitje 

- Dit jaar wel de normale contributieverhoging. 

 

5. Verslag kascommissie 
Geert en Guus vonden een duister verschil van € 42. De schuldige is na lang zoeken gevonden en bleek Gerrit Kempink 

te zijn. 

Geert en Guus hebben verder niet aan te merken en besluiten dat Henk B. het nog een jaar mag doen, applaus voor 

Henk en ook voor de kascommissie. 

Guus Overkamp en Hans Cornelissen volgend jaar kascommissie, Fieke wordt (verplicht?) reserve, iedereen stemt 

voor. 

 

6. Contributie 

Henk zal de verhoging van de contributie iets stroomlijnen naar ronde bedragen. De verhoging zal tussen 3 en 4% 

uitkomen. Het laagste bedrag aan verhoging zal 0,20 zijn en het hoogste bedrag aan verhoging zal 0,75 cent zijn. Wel is 

door het bestuur besloten dat de studentenkorting verlaagd zal worden van 50% naar 25%. Hiertegen word geen 

bezwaar gemaakt. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Jacqueline Kortbeek neemt na 3 jaar afscheid. Zij wordt door Gerrit bedankt voor haar inzet en ontvangt een bloemetje 

en een applaus.  

Ondanks Rianne’s blessure zal zij Jacqueline opvolgen als secretaris. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus 

om volgens de statuten te handelen word er gestemd en iedereen stemt voor. 

Katja heeft haar bestuursfunctie ook neergelegd. Zij was mede verantwoordelijk voor het beachvolleybal en 

jeugdondersteuning. Corine Lankhof zal haar opvolger worden, en zeker voor het beachvolleybal acht Gerrit haar de 

juiste persoon. Ook bij Corine wordt unaniem voor gestemd. 

 

8. Toernooien/competitie/beachvolleybal 

 

* Even een korte pauze, dit punt duurt altijd wat langer en zo kan Gerrit ook zijn kroket opeten. 

 

* Beachvolleybal 

Vorig jaar 11 velden en 66 teams. De indeling en uitslagen waren moeilijk te verwerken door 1 persoon, dus dit jaar zal 

er met 2 laptops gewerkt moeten worden. Wie wil dit ondersteunen? 

Opbouw : dames en heren i.pv. trainen en Klooster 

Hans is dit jaar afwezig en kan geen omroeper zijn. Rianne wil dit wel doen, indien werk het toelaat, Reserve is André 

Wassink. Hoe en wat wordt met Hans Piek kortgesloten. Hans Piek wil het volgend jaar bij aanwezigheid gewoon weer 

doen. 

Tenthuur gedaan via Stichting Volksfeest. Meubilair nog onzeker via hun. Word nu via klooster geregeld, ± 100 stoelen 

en 10 tafels. 

Dit jaar hopelijk meer aanmeldingen van eigen vereniging, hopelijk dit jaar meer. 



 

* Onderlinge toernooien 

Dit jaar heeft Henk B. het 2x georganiseerd, maar er komt best veel op het bestuur neer qua organisatie van 

verscheidene zaken. Binnen het bestuur is besloten om de onderlinge toernooien (oliebollen en paastoernooi incl. 

ledenvergadering) te laten rouleren tussen de diverse teams. Beginnende met DS2/DS1/HR1/recreanten 

maandag/recreanten vrijdag. 

Jacqueline zal een mini draaiboek maken en dit kan dan rouleren tussen de diverse teams. 

 

* Competitie 

Commentaar Bas Kempink: 

Zoals in het jaarverslag te lezen heeft de jeugdafdeling een goed seizoen gedraaid, 54 jeugdleden en 7 teams met eigen 

trainers en sponsors. De toekomst ziet er goed uit en onze kleine vereniging is inmiddels niet zo klein meer.  

Nieuw is het trainersoverleg dat 3 a 4x per jaar wordt gehouden. Mede door dit overleg kunnen we terugkijken op een 

goed jaar. 

Commentaar Gerrit Kempink: 

- Helaas heeft dit jaar 1 meisje afscheid genomen, omdat ze het niveau niet aankon. Dit vond Gerrit best zwaar 

vallen, omdat hij graag ziet dat onze vereniging er voor iedereen is. 

- Het jeugdtrainersoverleg vind Gerrit zeer positief 

- Dit jaar zal de A-jeugd voor het eerst doorstromen naar de senioren. A-jeugd was liever als Dames 3 bij 

elkaar gebleven, maar ze zullen toch op niveau worden ingedeeld i.v.m. nieuwe impulsen. Van de 8 meiden 

twijfelt er nog 1 iemand. 

- Volgend jaar zal DS1 10 speelsters hebben en DS2 11. Besloten is niet voor 3 teams te kiezen, anders zullen 

we weer veel terug moeten vallen op jeugd of recreanten en deze opvulling van bijv. recreanten is alleen 

toegestaan bij de laagste teams. 

- DS1 zal op woensdag extra trainen van 20.30-22.00 in de Aladnahal.  

Vragen/commentaar van de leden: 

- Kunnen DS1 en HR1 ruilen m.b.t. tijdstip wedstrijden? DS1 volgend seizoen om 15.30 en HR1 om 16.30-

16.45. Dit komt ook voor 1 dame beter uit ivm werk. Akkoord, maar HR1 blijven dan wel in Bredevoort 

trainen. 

- Burkhard stopt wegens privé omstandigheden met het trainen van de jeugd. Hij heeft nu niet meer volledig 

tijd voor de jeugd en vind dit wel een vereiste. Burkhard hoopt wellicht eind van dit jaar terug te kunnen 

keren. Gerrit vind het wel fijn dat hij de recreanten wel blijft trainen. Linda Oonk zal de nieuwe A-jeugd gaan 

trainen. 

 

9. Feestavond 

Afgelopen jaar geen, zal ook niet meer georganiseerd worden. 

 

10. Bestuursmededelingen 

Scheidsrechters 

Dit jaar zijn er 3 bijgekomen, Henrie Rave, Martine Goorman en Gerrit Kempink. Helaas stoppen er volgend jaar ook 

2, dus eigenlijk vind het bestuur dat ieder team 2 scheidsrechters moet leveren. Er is een interne cursus van 

bijvoorbeeld 2 avonden mogelijk georganiseerd door Hans Piek. Hij is de scheidsrechtercoördinator binnen Brevolk. Er 

zal sowieso begonnen worden met het fluiten van jeugdwedstrijden. 

Vrijwilligersuitje 

Fieke en Rianne zullen dat dit jaar organiseren. 

Klachten/wensen m.b.t. zaal of overig 

Omdat onze vereniging steeds groter wordt is  het verzoek van het bestuur om alle zaken/klachten enz. bij het bestuur 

te deponeren, zij zullen dan verdere actie ondernemen. 

 

11. Rondvraag 

Henrie R > wanneer zal dit vrijwilligersuitjes zijn? 

Irma B. > is er trainen op 4 mei? Ja. 

Burkhard H. > hij wil graag invallen indien er een trainer verhinderd is. Ook zal hij springstokken beschikbaar stellen 

voor trainingen. 

Martin F > Wat en hoe m.b.t. digitale foto’s? Spelers waarvan de pasjes verlopen zijn zullen digitale pasfoto’s moeten 

laten maken. Dit kan voor €8 bij Hajo Smit. 

Rianne B.> Zal zijn ingewerkt worden al secretaris en zijn deze springstokken ook interessant voor de senioren? 

 

12. Sluiting 

Om 19.55 wordt de vergadering gesloten. 

 

 



Jaarverslag Volleybalvereniging Brevolk 2009-2010 
 

2010 Het jaar van ons 25 jarig bestaan! Brevolk is ontstaan uit 2 kleine verenigingen en uitgegroeid tot een vereniging 

die nu al meer dan 100 leden telt. Wat hebben we een mooi en geslaagd jubileumfeest achter de rug, prima 

georganiseerd en wat fijn dat er ook aandacht werd besteed aan leden die al 25 jaar trouw zijn aan Brevolk. 

 

Beachvolleybal 
 

Het beachvolleybaltoernooi was ook afgelopen jaar een groot succes. In totaal namen er 74 teams deel, waaronder 30 

jeugdteams. Deelname was er ook van 12 herenteams, die streden om de Oostelijke beachcup, een circuit van zeven 

toernooien in de regio, waarvan de winnaar mocht deelnemen aan het Nederlands kampioenschap. 

Er is door de vereniging flink geïnvesteerd in bijvoorbeeld de velden en dat heeft geresulteerd in een strakke en 

uniforme veldindeling. 

Ook de voorzieningen voor de spelers en toeschouwers zijn sterk verbeterd en al met al blijkt dit toch een factor die 

meetelt voor het bezoeken van ons toernooi. 

Belangrijk is ook dat de jeugd voor de tweede keer met 30 teams vertegenwoordigd was. Dit kan naar de toekomst toe 

alleen maar positief uitwerken. 

Ook dit jaar staat het toernooi weer gepland in het eerste weekend van juni. Op naar de 80 teams ! 

 

Cool Moves Volley 

 

Aantal CMV-leden: 

Momenteel hebben we 15 volleyballertjes (waaronder al weer 4 jongens!) rondlopen binnen onze CMV-afdeling, dit 

zijn er 6 meer dan vorig seizoen. Allen gesponsord door verkeersschool Magis en verdeeld over 3 teams, ieder met hun 

eigen trainer en coach. 

 

Prestaties CMV-teams: 

Het CMV is verdeeld in 6 Niveau`s, voor ieder Niveau staat een jaar. Niveau 1 (6 jaar) is het laagste, Niveau 6 (11 jaar) 

het hoogste Niveau. Dit seizoen zijn we begonnen met een team in Niveau 1, 2 en 3. Door hun goede resultaten zijn ze 

op de helft van het seizoen allen over gegaan op een hoger Niveau, waardoor ze voor hun leeftijd nu op het juiste 

Niveau spelen. 

 

Toekomst CMV: 

Om volleybal in Bredevoort op de kaart te zetten en nog meer leden te kunnen verwelkomen, zijn we in samenwerking 

met de NeVoBo en de basisschool begonnen aan de organisatie van een scholenproject. Dit houdt in dat de NeVoBo 

aan groep 3 t/m 8 drie volleybal clinics gaat geven tijdens de gymlessen. Hieraan willen wij als vereniging een vervolg 

gaan geven door op het strand 3 vervolgclinics te geven in aanloop naar ons jaarlijkse beachtoernooi, waarvoor ze zich 

dan ook mogen inschrijven. 

Momenteel hebben we een team in Niveau 2, 3 en 4, betekent dat we voor een goede doorstroom nog volleyballers 

missen in Niveau 1, 5 en 6. We gaan er vanuit dat we voor Niveau 1 dit seizoen nog een team in competitie gaan 

krijgen, met et aankomende scholenproject hopen we ook voor Niveau 5 en 6 volleyballertjes te kunnen verwelkomen. 

Naast dit scholenproject hebben we voor de mini`s een eigen volleybal opleiding opgezet waarin per leeftijdsniveau 

precies staat beschreven wat voor dat niveau belangrijk is en aangeleerd moet worden. Alle trainers zijn hiervan op de 

hoogte en werken hiermee, zodat we volleyballertjes een eenduidige volleybalopleiding kunnen voorleggen en alle 

technieken/tactiek op zijn tijd aanbod komen.Toekomst ziet er dus erg positief uit! 

 

Jeugdvolleybal 

 

Aantal jeugdleden: 

Binnen de A-, B- en C-jeugd zijn we dit seizoen begonnen met 31 volleyballers (alleen meisjes) verdeeld over 4 teams; 

C1, B1, A2 en A1. Allen ook met hun eigen trainer/coach en eigen shirtsponsor. 

Vergeleken met vorig seizoen (38 jeugdleden) een daling van 7 volleyballers. Oorzaak hiervan is de doorstroom van 8 

meiden naar de Damesteams en het vertrek van een aantal meiden met diverse oorzaken als studie, bijbaantje, enz. 

Hiertegenover staat weer dat er 5 meiden vanuit de mini`s zijn doorgestroomd naar de C1. 

 

Prestaties: 

De C1 en B1 zijn begonnen in de 3de klasse, beide gepromoveerd en mogen het de 2de helft dus in de 2de klasse gaan 

proberen. 

Onze A2 is geëindigd in de middenmoot van de 2de klasse. De A1 op haar beurt speelt in de hoogst mogelijke klasse 

van de regio; de Hoofdklasse. Ze zijn geëindigd in de middenmoot en behoren daardoor bij de beste 6 die doorgaan in 

de Topklasse. Samen met een aantal meiden van de A2 gaan ze proberen hier een leuke 2de helft van te maken! 

 



Verslag A jeugd 

In september begon Brevolk met twee meisjes A-teams. Het ene team werd getraind en gecoacht door Harmen en 

Michiel en het andere team door Linda. Doordat enkele meiden gingen werken, werden de twee teams in de tweede 

helft samengevoegd. Aanvankelijk leek dit een erg groot team te worden, maar door vele blessures kon meestal 

iedereen die fit was wel spelen. Het meisjes A-team komt uit in de hoofdklasse en de naam geeft al aan dat dit 

volleybal op hoog niveau is. Het zijn dan ook meestal spannende wedstrijden, waarin de meiden alles uit de kast 

moeten halen om de set te winnen. Tot de twintig punten hebben ze meestal wel een voorsprong, maar om aan het 

einde van de set koelbloedig te blijven, dat valt niet altijd mee, hoewel ook dat steeds beter gaat.  

Tijdens de bekercompetitie wisten de meiden een aantal keren te winnen, waardoor ze zomaar de halve finale wisten te 

bereiken. Op 3 maart verloren ze echter tegen Borculo en daarmee is het eindpunt bereikt. Toch een knappe prestatie 

om zo ver te komen. 

 

Verslag B jeugd 

Door alle goede trainingen en de gezelligheid werden we zo goed. Het begin van het seizoen begon wat minder maar 

aan het eind krabbelden we weer terug en dat viel te merken aan de eindstand, waarbij we de 4e plek behaalden. Nu, in 

de 2e klasse merken we wel dat er meer uitdaging is en het ook wat moeilijker word. Maar als we nog beter ons best 

doen, nog harder trainen en het nog steeds gezellig houden, moet dat lukken en proberen we weer aan de top te komen. 

 

Verslag C jeugd  

De C jeugd kent een leuke groep volleyballertjes, zeer uiteenlopend in leeftijd met een paar talentvolle speelsters. 

Het is allemaal nog een beetje wisselvallig maar dat typeert deze leeftijdsgroep. 

De eerste helft van het seizoen was zeer succesvol te noemen. 

In de kampioenswedstrijd thuis werd met 3-2 gewonnen.Dit was echter net niet genoeg voor het kampioenschap. 

Met één puntje achterstand behaalden ze een keurige tweede plaats waardoor ze naar de 2e klasse promoveerden. 

Ook de tweede helft van het seizoen kende een goede start. 

Na vier wedstrijden in de 2e klasse gespeeld te hebben staan ze mee bovenaan de ranglijst en gaan de Meiden voor 

promotie naar de 1e klasse. 

Dit zou een geweldig resultaat zijn voor een team dat zo uiteenlopend in leeftijd is en voor het eerst samen 

een volledige competitie speelt. 

 

Toekomst jeugdafdeling: 

Kijkend naar afgelopen seizoen, dit seizoen en de komende seizoenen dan kunnen we zeggen dat de doorstroom naar 

de Damesteams op gang is gekomen. Nadat vorig seizoen al 8 meiden zijn doorgestroomd, zullen er de komende 6 jaar 

nagenoeg ieder jaar een aantal meiden doorstromen. Kijkend naar de huidige situatie zal er daarna een gat van 2 jaar 

komen met een leeftijd waarin we geen jeugd hebben, gevolgd door 4 jaar waarin we wel weer mini`s hebben. 

Voor de jeugdafdeling betekent dit dus dat er volgend seizoen nog een C1 is, maar de 2 jaar daarna niet. We hopen dat 

we door het scholenproject dit gat alsnog kunnen vullen. 

Aansluitend op de volleybalopleiding, die we voor de mini`s hebben opgezet, willen we dit voor de A-, B- en C-jeugd 

de komende jaren ook op poten gaan zetten. Zodat we de doorstromende mini`s een passend vervolg kunnen aanbieden 

richting en het Dames (en misschien wel) Heren volleybal. 

 

Conclusie: 

De CMV- en jeugdafdeling van Brevolk zijn flink in ontwikkeling. Volleybal is steeds meer in trek, het niveau van de 

jeugdopleiding gaat omhoog en door het scholenproject hopen we volleybal definitief op de kaart te zetten in 

Bredevoort. 

Natuurlijk mag het stukje plezierbeleving niet ontbreken in het hele verhaal, dat is natuurlijk waar we het in eerste 

instantie voor doen en blijft ons hoofddoel.. Met het oog hierop organiseren we ook extra activiteiten als bijv. het jeugd 

beachtoernooi en afgelopen seizoen het jeugdkamp als aangenaam hoogtepunt! 

 
Senioren 

 

Recreanten 

De recreanten beleefden een seizoen dat leek op het voorgaande.  Een constant  ledenaantal,  gelukkig wat nieuwe, en 

vooral jongere,  leden die het (soms noodgedwongen) stoppen van de oude garde compenseerden.  Een doorgaans goed 

bezochte training op maandag,  voldoende belangstelling op vrijdag,  en door de komst van ’t Centrum, geen 

bardiensten meer en een nieuwe bezetting tijdens de “nabespreking” op vrijdagavond.  

Minstens zo druk bezocht als de training waren de diverse feestjes en partijen die het afgelopen seizoen veelvuldig aan 

de orde waren.  Maar uiteraard had dit ook de bedoeling  het teamgevoel te versterken….. 

De recreantenteams doen het nog altijd uitstekend in de competitie en draaien volop mee in de A-, B- en D- poule. 

 

 

 



Heren 1 

De Heren zijn net als 2 seizoenen terug gepromoveerd van de 3de naar de 2de klasse. Destijds speelden de Heren een 

kansloze 1ste seizoenshelft waardoor, ondanks een sterk einde, degradatie een logisch vervolg was. Dit seizoen is het 

anders. Er wordt weinig gewonnen, maar iedere wedstrijd leeft het gevoel dat er wat te halen valt. Bij vlagen wordt er 

prima volleybal gespeeld, helaas heeft het nog niet tot veel punten geleidt waardoor het ook dit seizoen nog een hels 

karwei wordt om degradatie te voorkomen. Samen met Bovo en Wivoc gaan de Heren uitmaken welke 2 van de 3 

direct degraderen en welk team nog de mogelijkheid krijgt zich via promotie/degradatiewedstrijden veilig te spelen. 

Komt dus allen de laatste wedstrijden naar de sporthal om de Heren richting handhaving te schreeuwen! 

 

Dames 1 

De dames begonnen met een nieuw team en een nieuwe trainer: Burkhard. Dit na het plotselinge vertrek van Martin. 

Burkard traint de dames de woensdagen en 1 x per maand de vrijdag. Door omstandigheden is er op de overige 

vrijdagavonden geen trainer aanwezig. Rianne raakte geblesseerd en Linda traint ook al haar eigen Meiden A.  

De trainingen worden gemiddeld bezocht door 5 dames, mede door studerende dames die alleen de vrijdag kunnen 

trainen. Er wordt goed getraind en ook goed geluisterd naar de trainer en dat is ook belangrijk, want daardoor kun je 

jezelf verbeteren, maar ook het team. Momenteel steekt het team goed in elkaar en af en toe wordt er ook een 

aanvalssysteem gespeeld en dat is ook heel leuk om te zien als toeschouwer. 

Er staat nu een prima dames team, dat in de competitie een stevige 3e plek bezet. Het streven is een 2e plek te behalen 

om promotie/degradatie wedstrijden te mogen spelen. 

We hopen dat het trainingsbezoek volgend seizoen iets hoger zal liggen om ook meer aandacht te kunnen besteden aan 

andere takken van trainen. 

 

Dames 2 

Het jaar 2009 was voor dames 2 een jaar met wisselend succes. Er werden wedstrijden gespeeld die tot het laatst toe 

spannend bleven en er werden ook wedstrijden gespeeld met het gevoel achteraf dat er veel meer in had gezeten. Waar 

de dames moeite mee hebben zijn (door-de-weekse) uitwedstrijden met veel herrie rondom en lijnen op de vloer die een 

ruime marge bieden zich te vergissen in de afmetingen van het veld. Dan staat er nog een coach aan de kant die 

ontzettend meeleeft met de strijd en de dames, maar daar heeft het team intussen mee leren om te gaan. De nieuwe 

dames – Marja, Maryse en Liset – zijn goed opgenomen in de groep. De onderlinge contacten zijn prima, er wordt veel 

samen ondernomen en die beleving zie je ook een beetje terug in hun spel. Astrid werd door de groep als nieuwe 

aanvoerdster gekozen en probeert iedereen in het juiste spoor te houden. Linda vond het welletjes. Zij was van het 

begin af aan de aanvoerdster van ds2. Speelster van het jaar werd Sarah. Inzet en trouwe opkomst waren onder meer de 

motivatie haar deze titel te verlenen. Volgende keer vindt de uitreiking plaats aan het eind van het seizoen 09/10 i.v.m. 

de nieuwe, uitgebreide selectie. Ook dit jaar vond er weer het jaarlijkse uitje plaats samen met ds 1. Op de fiets naar 

Winterswijk met bowling op het programma en daarna gezellig aan tafel met een hapje en een drankje. Een zeer 

geslaagde avond weer. Afscheid nemen deden de dames van Jolande en Sasja. Zij konden door omstandigheden hun 

sportactiviteiten bij Brevolk niet meer voortzetten. 

 

Eindconclusie 
Brevolk is een groeiende vereniging, daarom is het Kulturhus voor ons zeer wenselijk. Meer zaalruimte voor hopelijk 

veel nieuwe leden. Onze algehele prestaties zijn goed te noemen, natuurlijk kan het altijd beter. We hopen volgend 

seizoen in ieder geval weer met net zo veel plezier naar onze trainingen en wedstrijden te gaan, als het afgelopen 

seizoen! 


