Nieuwsbrief Brevolk
#1 Start seizoen 2017-2018

Hallo Brevolkers!
Hoewel velen van jullie wellicht nog in de vakantiemodus zitten, willen we toch vast vooruitkijken naar het nieuwe seizoen dat
voor de deur staat! Op maandag 21 augustus starten de eerste trainingen weer voor een aantal groepen. In deze nieuwsbrief vind je
onder andere trainingstijden, het vakantierooster, het tijdschema van de thuiswedstrijden en wat leuke dingen die gaan komen en
die geweest zijn. We hopen er met z’n allen weer een heel mooi seizoen van te maken!
Sportieve groet,
Het bestuur
bestuur@brevolk.nl
Trainingstijden
Maandag
19:30u / 21:00u – Dames 4 (Kaspar)
19:30u / 21:30u – Recreanten (Burkhard)
Dinsdag – Triangel
20:00u – 21:30u Heren 1 (Kaspar)
Woensdag
19:00u / 20:30u – Dames 1 (Bas)
19:00u / 20:30u – Dames 2 en 3 (Kaspar)
Vrijdag
16:30u / 17:30u – Niveau 4 (Maud, Marieke, Anja)
17:30u / 18:30u – C-jeugd (Ellen en Irene)
17:30u / 18:30u – B-jeugd (Carmen en Juliet)
18:30u / 20:00u – Dames 4 (Kaspar) *Vervalt indien wedstrijd D2
20:00u / 21:30u – Dames 1 (Bas) *start 20:30u bij wedstrijd D2
20:00u / 22:00u – Recreanten *start 20:30u bij wedstrijd D2

Agenda:
21 aug – Eerste Trainingen
22-23-24 sept – Bredevoort Schittert
23 sept – Eerste competitie wedstrijden (thuis)
30 dec – Oliebollentoernooi
31 maart – Paastoernooi + Algemene Ledenvergadering
Thuiswedstrijden Sporthal Bredevoort
Vrijdag
19:00u – Dames 2
Zaterdag
10:30u – C-jeugd
10:30u – B-jeugd
12:30u – Dames 4
14:30u – Dames 3
16:30u – Dames 1
18:30u – Heren 1
*De C- en B-jeugd spelen tegelijk

Rabobank Hart voor de Achterhoek
Op dinsdagavond 6 juni reisden Corine en Martine af naar de Storm in
Winterswijk voor de uitreiking van de Rabobank ‘Hart voor de
Achterhoek’ prijzen. Hoewel we ons best gedaan hadden om zoveel
mogelijk Brevolkers (en anderen) te mobiliseren om op Brevolk te
stemmen, hadden we geen enkel idee wat we konden verwachten. De
inzet was een gezellige avond, met wie weet een klein bedrag voor de
nieuwe activiteitencommissie. De verrassing was dan ook groot, toen
bleek dat er op de cheque van Brevolk een bedrag van €704,- stond!!
Geweldig! Er was maar liefst 137 keer gestemd op onze club, hartelijk
dank daarvoor!
Komend jaar is er wederom een ‘Hart voor de Achterhoek’ actie, we
zullen jullie tijdig informeren! (bijvoorbeeld over het kosteloos lid
worden om te mogen stemmen, alleen een rekening hebben is niet
genoeg…). Hopelijk kunnen we het resultaat van dit jaar evenaren!

Zwarte Cross 2017 – Vaak bu’j te bang
Alweer voor het derde jaar op rij waren er Brevolkers
actief op de Zwarte Cross, om een leuk zakcentje te
verdienen voor de club (én een vrijkaart voor eigen
gebruik…). Hiernaast een kleine greep uit de vele foto’s
van de Brevolkers die gespot zijn. We waren actief achter
de bar, in de schoonmaak en vooral in de gele hesjes als
verkeersregelaars! Opvallend dit jaar waren de vele
vrienden/familieleden/kennissen van onze leden, geweldig
dat zoveel mensen wilden helpen. In totaal werd er bijna
194 uur voor Brevolk gewerkt, wat goed is voor zo’n €970
voor de clubkas. Bij voldoende animo zijn we er ook in
2018 weer bij! Aanmelden mag altijd 😉

Bredevoort Schittert
‘Volleybalvereniging Brevolk daagt jou uit om je race skills te laten
zien op de renbaan in de tuin van Sint Bernardus. Ben jij snel genoeg
om een mooie prijs te bemachtigen? Tevens zullen er aan het thema
'ZOO' gerelateerde lekkernijen in ons kraampje te koop zijn, voor
zowel jong als oud! Tot dan!’
Bovenstaande tekst is te lezen in het programmaboekje van Bredevoort
Schittert. Brevolk staat ook dit jaar weer met een kraampje in het
Vestingpark St Bernardus om Bredevoort Schittert te ondersteunen en
een zakcentje te verdienen voor de vereniging. Naast de verkoop van
drinken en wat lekkers, kunnen kinderen (en volwassenen) meedoen
aan een heuse stokpaardjesrace.
De activiteitencommissie zoekt vrijwilligers op 22, 23 en 24 september
van 16:00u – 19:00u of van 19:00u – 22:00u (beide mag ook!). Stuur een
mailtje naar bestuur@brevolk.nl

Rooster en vakanties
Alle trainingen starten in de week van 21 augustus
Jeugd
De jeugdteams trainen t/m 13 juli 2018. Tijdens
de schoolvakanties zijn er geen trainingen.
Senioren

Recreanten

De seniorenteams trainen t/m 29 mei 2018.
Tijdens de schoolvakanties zijn er wel
trainingen. (op sluitingsdagen na)
De recreantenteams trainen t/m 13 juli 2018.
Tijdens de schoolvakanties zijn er wel
trainingen. (op sluitingsdagen na)

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

14-10-2017
23-12-2017
10-02-2018
28-04-2017
14-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

22-10-2017
07-01-2018
18-02-2018
06-05-2018
26-08-2018

Sluitingsdagen
Maandag 25 december 2017 en dinsdag 26 december 2017
Maandag 1 januari 2018 en dinsdag 2 januari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018

Vrijwilligers gezocht
Een vereniging draait op vrijwilligers! Deze groep zeer
gewaardeerde leden van Brevolk werd aan het eind van het
seizoen in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersfeest. Wil je ook iets betekenen voor Brevolk? Dames
2 is hard op zoek naar iemand die het leuk vindt hen te coachen
tijdens de wedstrijden. Ook zijn we op zoek naar
scheidsrechters. Lijkt het je leuk om iets te doen voor Brevolk
en vrijwilliger te worden? Meld je dan aan via
bestuur@brevolk.nl

Bestuur Brevolk
Wellicht niet voor iedereen bekend, daarom even een gezicht bij
de namen (v.l.n.r.)
Corine Lankhof – Voorzitter, Speelster Dames 1
Nicole Eppingbroek – Penningmeester, Speelster Dames 1
Meindert Osinga – Algemeen bestuurslid, Speler Recreanten
Martine Goorman – Secretaris, Speelster Dames 2
Frank Heideman – Algemeen bestuurslid, Speler Heren 1
Anja van Vreeswijk – Algemeen bestuurslid, Speelster Recreanten
Op www.brevolk.nl is een overzicht van alle commissies te
zien.(Site is onder constructie)
Het bestuur is via bestuur@brevolk.nl te bereiken.

Wedstrijdprogramma Nevobo

Brevolk op Facebook

Op de site en via de Nevobo app is het concept wedstrijdschema
voor de senioren en de jeugdcompetitie al geplaatst, dit is nog
wel onder voorbehoud. Later zullen ook de wedstrijden van de
recreanten en CMV teams worden toegevoegd. Deze zijn ook in
de app te vinden!

Op www.facebook.com/Brevolk worden tijdens de competitie
alle wedstrijdverslagen geplaatst. Ook foto’s en verslagen van
bijvoorbeeld de toernooien en andere activiteiten zijn vaak
terug te vinden op Facebook. Like de pagina om op de hoogte te
blijven!

