Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 31 maart in het
Grachthuys
Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op
zaterdag 31 maart in het Grachthuys.
Aanvang ca. 18.00 uur.

AGENDA
Opening
Notulen leden vergadering (15 april 2017)
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag
Verslag kascommissie
Bestuursverkiezing
- Anja is aftredend, opnieuw herkiesbaar
7. Contributie
8. Activiteiten commissie
9. Toernooien/beachvolleybaltoernooi
10. Jubilarissen
11. Bestuursmededelingen
12. Rondvraag + sluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De vergadering wordt gehouden in de pauze van het onderlinge “Paas” toernooi.
Wil je hieraan deelnemen, geef je dan tijdig op via de lijst 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 15 april 2017 Volleybalvereniging Brevolk
1. Opening
Corine heet om klokslag 18:00 uur alle 36 leden van harte welkom op deze 32e
jaarvergadering. Linda Heusinkveld en Harm Jan Wassink hebben zich bij de secretaris
afgemeld.
2. Notulen ledenvergadering
Er wordt opgemerkt dat de kascontrole afgelopen jaar is uitgevoerd door Hans en Joske.
Verder zijn er geen op-of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris
Allen die een stukje hebben aangeleverd, hartelijk dank daarvoor. Zoals te lezen is in het
jaarverslag zijn we afgelopen jaar gestegen in ledenaantal, erg positief voor Brevolk. Ook is
beschreven dat we enthousiast zijn gestart met ‘de Volleybalspeeltuin’ maar dat dit
inmiddels ook weer gestopt is. Dit betekend niet dat het van de baan is, mocht er opnieuw
animo zijn, dan starten we dit weer graag op!
4. Financieel jaarverslag
Zoals te zien is in het financiële jaarverslag is dat we een positief resultaat hebben behaald
afgelopen jaar, mede door de erg goed lopende acties. Allen dank die hieraan hebben
meegeholpen! Afgelopen jaar hadden we wat hoge posten door: aanschaf T-shirts
scheidsrechters, aanschaf attenties jubilarissen en CMV-cursus.
Rianne vraagt wat valt onder ‘overige inkomsten’, daar moeten we op terug komen.
Tevens vraagt Jolanda wat ‘Vrienden van Brevolk’ inhoud; we hebben in Bredevoort en
Aalten bedrijven gevraagd of ze ‘vriend van Brevolk’ willen worden, dit betekend dat ze de
vereniging kunnen sponsoren voor een bedrag van €50,- of € 100,- voor de duur van 1 jaar, 3
jaar of tot wederopzegging. Dit heeft ook bijgedragen in een positieve financiële boost voor
de vereniging.
5. Verslag kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Hans en Lucy, beiden gaven aan dat het er erg netjes en
overzichtelijk uitzag. Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Burkhard en
Lucy, Hans Cornelissen is aftredend. Reserve voor volgend jaar: Gerrit Kempink.
6. Contributie
Voorstel is aankomend jaar de contributie te verhogen met 2% i.p.v. 4%. Dit omdat we er
financieel goed voorstaan. We stellen de verhoging voor omdat de zaalhuur blijft stijgen en
we wat nieuwe activiteiten willen gaan organiseren voor de jeugd.
Het verhogen van de contributie wordt door de leden goedgekeurd.
7. Activiteiten commissie
Zoals hierboven beschreven hebben we vanuit het bestuur het idee opgevat om te starten
met een activiteitencommissie voor onze jeugdleden. Dit om de jeugd nog meer aan Brevolk
te blijven (ver)binden.

De vraag is dan ook welke leden dit leuk lijkt om dit op te starten, er melden zich meteen een
aantal dames: Floor, Carmen, Juliet, Marieke W. en Jojanneke. Idee is dan ook om de
jeugdleden hierin te betrekken. Martine zal samen met bovengenoemde personen dit verder
gaan vormgeven, wordt vervolgd.
8. Toernooien/competitie/beachvolleybal/technische commissie
Toernooien
Voor komend jaar staan D3 op papier om de toernooien te organiseren.
• 30 dec. Oliebollentoernooi
• 31 maart Paastoernooi
•
•

20 mei is het jaarlijkse ouder-kind-toernooi
27/28/29 zal het jeugdkamp t/m de C-jeugd plaatsvinden

Competitie
- Heren 1 hebben aankomende wedstrijd nog 1 punt nodig voor handhaving in deze klasse.
- Dames 1 hebben de 3e plaats behaald.
- Dames 2 is het afgelopen seizoen uitgekomen in de 3e klasse, een hele prestatie.
- Dames 3 kan dit seizoen nog 3e worden op de ranglijst.
- A-meiden staan momenteel 7e.
- C-jeugd kunnen 4e worden.
- CMV
Niveau 3 hebben 1x per maand een toernooi.
Na de zomervakantie zullen er 2 teams uitkomen in niveau 4.
Niveau 6 wordt aankomend seizoen het nieuwe C-jeugdteam.
- Recreanten, loopt goed.
Beachvolleybal toernooi
Dit zal ook aankomend jaar weer plaatsvinden in het 1e weekend van juni, ZATERDAG 3 JUNI.
Na het toernooi wordt er weer een bbq aangeboden (tegen betaling) voor de leden van
Brevolk. Het vrijwilligerswerk zal op een ander moment gaan plaatsvinden, vrijwilligers
worden t.z.t. uitgenodigd door Frank/Nicole.
Technische commissie
Aankomend jaar zal er gestart worden met een nieuw dames team, D4. Kaspar Hogenelst zal
dit nieuwe team, dat doorstroomt vanuit de jeugd, gaan trainen. Gert Jan Oonk zal het
coachen van dit team voor zijn rekening nemen. D4 zal 1 ½ x gaan trainer per week, ook op
verzoek van de trainer.
Aangezien er dan een extra competitie wedstrijd is op de zaterdag, dat de thuiswedstrijden
van de B + C-jeugd om 10:30 uur de wedstrijd speelt.
Harm Jan Wassink stopt als trainer/coach van het meisjes B-jeugdteam.
9. Bestuursmededelingen
Scheidsrechters
Harm Visser, Christian Heersink en Henri Rave stoppen als scheidsrechter. Henri Rave wordt
even in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor zijn jaren lange inzet als scheidsrechter
voor Brevolk. Hierdoor wordt het aantal scheidsrechter minimaal, mocht je interesse

hebben, geef je op! Jojanneke Fles heeft zich aangemeld om te starten met de
scheidsrechters cursus, vanuit het bestuur wordt dit verder met haar opgepakt.
Gerrit geeft aan dat Wilco mogelijk ook wil gaan stoppen als scheidsrechter, dit is bij het
bestuur niet kenbaar gemaakt.
Jubilarissen
Dit jaar zijn er geen jubilarissen.
10. Rondvraag
Zwarte Cross
Aanmeldingen lopen, we hopen op mooi weer en een goede verdienste voor Brevolk.
Bezetting dames teams aankomend seizoen
Doordat er een aantal dames naar het buitenland vertrekken voor stage, zal er aan het begin
van het seizoen een minimale bezetting zijn voor zowel D1, D2 als D3. De mogelijkheid is er
om als D2 + D3 bij elkaar in te vallen, aangezien we allemaal in dezelfde klasse spelen
(horizontaal invallen) Mogelijk willen er ook wat dames invallen van de recreanten, de vraag
is alleen, hoe vaak mag dit? Dit moet door het bestuur uitgezocht worden.
Advies is aan alle leden om oren en ogen open te houden, zelf mensen te benaderen en waar
mogelijk een Facebook bericht te plaatsen met een oproep.
Er wordt nog een idee geopperd om een toernooi te organiseren, waar ieder lid een
gastspeler mee mag nemen, mogelijk om meer nieuwe leden te werven.
Actie ‘Hart voor de Achterhoek’
Vanuit de Rabobank wordt er aankomend jaar € 400.00 verdeeld over
verenigingen/stichtingen. Leden van de Rabobank kunnen 2x stemmen (van de 5 stemmen
die ze mogen uitbrengen) op volleybal vereniging Brevolk. Vanuit het bestuur zullen we dit
verzoek aan alle leden van Brevolk, via de mail, rondsturen.
11. Sluiting
Corine bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen een fijne
voortzetting van het paastoernooi toe. En sluit de vergadering om 18:26 uur.

JAARVERSLAG 2017 – 2018
VOORWOORD
Een jaar waarin er prachtige nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de senioren teams. Het opstarten van
een 4e dames team, een jaar waarin gesproken wordt over het starten van een 2e Heren team. En het
jaar waarin de recreanten aantallen enorm zijn gestegen! Tevens een jaar waarin we gestart zijn met
de activiteitencommissie om jeugdleden aan ons te blijven binden.
Begin maart 2018 telt Brevolk 100 leden. Waarvan 30 jeugdleden en 70 senioren leden. Overige leden
zijn trainers/coaches en scheidsrechters.

JEUGDVOLLEYBAL
COOL MOVES VOLLEYBAL
Wij, Pieter en Anja hebben op dit moment 8 kinderen in twee teams en op twee niveaus.
Nienke, Gabi, Ires en Janieke spelen sinds januari niveau 5. Dit niveau lijkt al op het "echte" volleybal:
drie keer spelen wordt beloond met een bonuspunt en ze spelen 3 sets totdat de 25 punten zijn
behaald. Er worden wedstrijden gewonnen en ook verloren maar daar leren we alleen maar van!
Maureen, Iris, Madelief en Lianne spelen vanaf de zomervakantie niveau 4. Ook hier worden grote
stappen gemaakt! We maken veel plezier met elkaar en hopen over anderhalf jaar 1 team te zijn!
Onlangs zijn we gestart met een groepje kinderen die net gaan volleyballen. We zijn op dit moment
met 3 kinderen uit groep 2 en 3.
Helaas is er in de CMV geen niveau 1 dus kunnen we geen wedstrijdjes spelen. We kunnen natuurlijk
wel heel goed oefenen zodat we na de zomervakantie in niveau 2 kunnen starten. We kunnen nog
wel nieuwe leden gebruiken dus gaan we binnenkort gastlessen verzorgen op 't Bastion.

JC1
Na de zomervakantie zijn de meiden van niveau 6 overgestapt naar de C-jeugd. Een erg grote
verandering. Twee teams van vier, werd één team van acht. In plaats van met vier meiden in het
veld, staan ze er nu met zes tegelijk in. Een echte scheidsrechter, voor de wedstrijd een half uur
inspelen, zelf tellen bij andere teams, allemaal dingen die net even anders zijn dan vorig seizoen. Het
wordt nu echt volleyballen, spelen hoe de hogere teams dat ook doen. Met veel enthousiasme zijn
de meiden begonnen aan dit nieuwe avontuur. Al deze nieuwe dingen bleken net iets te veel te zijn
om allemaal in een half seizoen al te kunnen, dus eindigden we onderaan in de ranglijst. Maar de
meiden lieten zich niet op hun kop zitten. In het nieuwe jaar zijn we weer fanatiek gaan trainen. In de
C-jeugd speel je maar een half seizoen, na dit halve seizoen is er een kampioen, dus in januari
begonnen we weer met een schone lei. De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar was een spannende,
deze werd gewonnen en gaf veel motivatie voor het komende seizoen. Op dit moment zijn we volop
bezig met een systeem waarbij we vaste spelverdelers hebben, zodat iedereen zich kan focussen op
haar eigen positie. We staan nu op de ranglijst in de middenmoot, hopelijk kunnen we dit
vasthouden of zelfs nog een paar plekjes omhoog kruipen.

B1
In de loop van het seizoen boekt JB1 vooruitgang. De eerste helft werden er net als vorig jaar nog
steeds veel wedstrijden verloren en zijn ze onderaan de ranglijst geëindigd. Gelukkig begon de twee
helft van het seizoen beter en hebben ze ook een aantal wedstrijden gewonnen. Als het spel tijdens
een wedstrijd niet goed loopt, worden ze al snel wat neerslachtig en is het moeilijk om ze daar weer
bovenop te helpen. Ook de negatieve houding/instelling van sommige spelers draagt hieraan bij,
maar die zijn helaas bijna niet op andere gedachten te brengen. Er wordt door enkele andere spelers
wel geprobeerd om de anderen op te peppen en de moed erin te houden, waardoor de balans weer
wat hersteld wordt. Gelukkig lijkt het er wel op dat ze na afloop van een minder leuke wedstrijd, dit
redelijk snel weer naast zich neer hebben gelegd. De sfeer is vergeleken met vorig seizoen stukken
beter. Ook de trainingen lopen heel goed, ze zijn gemotiveerder en tijdens de trainingen hangt er
echt een positieve sfeer, er wordt veel gelachen.

SENIOREN
DAMES 1
Even terug naar begin 2017, waar het vorige jaarverslag eindigde met de doelstelling “als 4de
eindigen” en “er samen met het publiek en de aanwezige drumband een feestje van maken tegen
koploper Grol”. Om met het laatste te beginnen; ondanks dat de drumband haar instrumenten had
thuis gelaten werd er samen met het publiek daadwerkelijk een feestje van gemaakt. Brutaal werd
de wedstrijd onder luid gejuich met een ruime marge gewonnen en zo Grol op de enige nederlaag
van het seizoen getrakteerd. Mede dankzij dit resultaat eindigde Dames 1 op een verassende 3de
plek in de 2de klasse, net geen recht op promotie maar wel de hoogste eindklassering van een
Damesteam in onze clubgeschiedenis!
Brengt ons bij het huidige seizoen. Gezien de onveranderde selectie was het aanvankelijk de
bedoeling om jacht te maken op de 2de (en stiekem misschien wel 1ste) plek en zo door te knallen
naar de 1ste klasse. Toen duidelijk werd dat Linda (stage) en Marlies (vakantie) de eerste
seizoenshelft er niet bij zouden zijn konden deze plannen echter meteen weer overboord. Zonder
wissels en enigszins verzwakt in de aanval was dit niet realistisch.
Toen tijdens het seizoen Ellen, Floor, Irene, Fieke en Corine ook nog eens te maken kregen met
blessures was een pech seizoen in de maak. De wisselvalligheid sloeg toe; er werd gewonnen van de
nr. 2, maar vervolgens hadden de dames tegen de nr. laatst ineens weer een vijfde set nodig om de
winst veilig te stellen. Gelukkig boden Juliet, Tara en Marit hulp door bij ons in te vallen wanneer
nodig, waarvoor onze dank!
Op het moment van schrijven staan de dames met 2 wedstrijden minder gespeeld op een 8ste plek.
Promotie zit er niet in dit jaar, degradatie gelukkig ook niet. Korte vooruitblik richting volgend
seizoen voor zover dit al mogelijk is. Na jaren van trouwe dienst gaat Fieke ons helaas verlaten en
daarmee ook een stukje winnaarsmentaliteit. Heel erg bedankt en we gaan je zeker missen!
Om positief te eindigen; op het moment trainen er van Dames 2, 3 en 4 zeven talentvolle dames met
ons mee, de toekomst lijkt er dus kleurrijk uit te zien!

DAMES 2
Dames 2 volleybalt in de vierde klasse en wordt getraind door Kaspar Hogenelst. De training begint
altijd met een stevige warming-up van Anas. Het wedstrijdseizoen zijn we begonnen met voldoende
dames op papier. Maar door blessures en zwangerschap hielden we maar 5 dames over, inclusief
nieuwkomer Marit Luiten. Iedere wedstrijd was het een organisatie om een 6e speler te vinden. Maar
met veel dank aan de andere damesteams, hebben we ons team telkens weten aan te vullen. Sinds
kort is Jasmijn Beusink vanuit dames 3 naar dames 2 gegaan en dit geeft ons ruimte.
Dames 2 is een gemotiveerd en stabiel team. Dat we ook echt als een team functioneren, hebben we
afgelopen seizoen wel laten zien. Vooralsnog hebben we alle wedstrijden gewonnen, met
uitzondering van Bovo. Dit team is een meisjes-selectieteam dat naar de damesklasse is gegaan. In de
wedstrijd hebben we het de derde set vaak moeilijk. Toch weten we steeds beter hoe we een
achterstand kunnen omzetten naar een voorsprong. We hebben in onze poule een stabiele tweede
plaats veroverd en er bestaat een kans dat we, mits we tweede blijven, volgend jaar promoveren.
Maar of we nu promoveren of niet; we hebben het ontzettend leuk met elkaar en het komt
regelmatig voor dat we er eentje op drinken. Zo werken we niet alleen aan de teambuilding, maar
evalueren tegelijkertijd ook de wedstrijd. We zijn dik tevreden over afgelopen jaar.

DAMES 3
Het volleybalseizoen begon erg onrustig voor dames 3. Er waren twee dames in het buitenland en er
moest gewerkt worden door dames in de zorg op zaterdag, dit betekende dat er bijna iedere keer
een ander team stond. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor het spelniveau. Dit kwam de sfeer niet
altijd ten goede in het veld. Toen Ricardo vertrok naar Curaçao moesten de dames dus dringend even
om de tafel. Na een goed gesprek en afspraken gemaakt te hebben is het nu weer hartstikke gezellig
in dames 3.
Er staat nu weer een stabiel team dat maakt dat er weer leuk gespeeld wordt, veel gewonnen wordt
en iedereen weer gemotiveerd is. Anas is aangetreden als coach van dames 3, de dames vinden het
erg fijn dat er weer iemand langs de lijn staat om advies te geven. Onder het motto van Anas “altijd
blijven lachen” zetten de dames deze lijn door. Tijdens de training verzorgt Anas ook de warming-up,
deze warming-up zorgt ervoor dat de conditie en kracht met sprongen vooruit gaat. De trainingen
van Kaspar en Anas maken dat de dames nu 4e op de ranglijst staan en hopen uiteindelijk te eindigen
in de top 3.

DAMES 4
Dit was een jaar vol veranderingen voor ons team. Dit was het eerste jaar met Kasper als onze
trainer, we kregen een nieuwe coach en we speelden opeens in de damescompetitie. Het was eerst
wel even wennen maar al gauw werd het erg gezellig. Het team was al erg lang bij elkaar en daarom
hing deze sfeer er nog van de voorgaande jaren. De trainingen zijn erg leerzaam maar ook erg
gezellig. Ook tijdens de wedstrijden hangt er altijd een goede sfeer, zelfs al begon het seizoen niet al
te soepel. Natuurlijk deden we hard ons best om elke wedstrijd te winnen maar dit was pas ons
eerste jaar in de damescompetitie en dit was voor ons nog even wennen. Ook speelden wij met maar
zeven man waardoor er bij één afwezige al een gehele wedstrijd moest worden gespeeld door
iedereen. Na het eerste deel van de competitie kregen wij gelukkig een extra teamlid erbij. Eva ging
meetrainen en kon daarna ook meteen meedoen met de wedstrijden. Hierdoor hadden wij meer
gelegenheid om tijdens de wedstrijd tactisch te wisselen en anderen even rust te gunnen. Hierdoor
werden de wedstrijden steeds vaker goed gespeeld en is er nu gelukkig een stijgende lijn te zien. Niet
alleen hadden wij ons al beter aangepast aan de damescompetitie, maar ook Kasper was een erg

grote factor in ons steeds betere spel. Hij verbeterde onze technieken, leerde ons nieuwe en hielp
om ons een beter inzicht te geven in het gebruik van ons systeem. Dit had een erg groot voordeel en
daarom speelden wij dit seizoen een stuk beter ten opzichte van het vorige seizoen. Hierdoor staan
we gelukkig geen laatste meer in de competitie. Al met al hebben we een erg leuk team, verlopen de
trainingen goed en gaan de wedstrijden steeds beter. Wij kijken nu al uit naar de resterende
wedstrijden.

HEREN 1
Brevolk H1 mocht dit seizoen weer aantreden in de 1e klasse na vorig seizoen netjes iets boven de
onderste plekken te zijn geëindigd. De heren begonnen met winst in de beker maar in de competitie
was het begin matig, men moest eerst weer even aan het niveau wennen. Heren 1 kreeg tijdens de
trainingen wel een aantal nieuwelingen erbij en dat is met het oog op de toekomst een goed teken.
In november werd er weer beter gevolleybald en de nodige punten verzameld. Ondertussen werd in
de beker een hele goede wedstrijd tegen Grol H1 gespeeld, maar deze werd wel nipt verloren.
Brevolk kon zich nu weer helemaal op de competitie richten. De winterperiode was een iets mindere
periode voor de heren, mede doordat ze deze periode tegen de sterkere tegenstanders van de 1e
klasse moesten. Langzaam zakten ze steeds verder op de ranglijst, hopelijk komen de punten weer
nu de lente aanbreekt!

RECREANTEN
We mogen nog steeds blij zijn dat het met de Brevolk recreanten zo goed gaat. Vorig jaar was dat wel
anders. Momenteel zijn er sinds februari 2018 een behoorlijk aantal nieuwe leden bij gekomen. De
opkomst op maandag varieert tegenwoordig tussen de 16 en 18 spelers en voor de vrijdag tussen de
14 en 16 volleyballers. Van de ene kant is dit prachtig maar van de andere kant zijn dit natuurlijk
behoorlijke aantallen. Je speelt met 2 maal 6 spelers een partijtje volleybal dus blijven er 4 tot 6
spelers over en je koelt dan behoorlijk af ondanks dat je continue indraait. De bedoeling moet ook zo
zijn dat iedereen komt trainen en niet dat er al wat naar huis gaan omdat er te veel zijn en dat is
behoorlijk druk.
De trainingen moet je aanpassen voor een grote groep en daarom hebben wij een groeps@pp
aangemaakt zodat iedereen zich op tijd kan afmelden. Handig vooral voor zo’n grote groep en wij
hebben maar een halve zaal. Het bestuur is bezig met een oplossing en ook dit is niet altijd gunstig.
Geopperd wordt voor een 2e heren team en dat is zeer positief maar dan raak je deze heren weer
kwijt bij de recreanten en dat is wel jammer.
Vorig jaar schreef ik nog dat we gemiddeld 10 spelers hadden en dat we dringend op zoek zijn naar
meerdere spelers en dat is dus zeker gelukt en momenteel hebben we zelfs meer dan genoeg en een
oplossing komt er ook, gegarandeerd.
Recreanten competitie, 4x per jaar dat is en blijft ook ontzettend leuk. Vooral omdat je je
tegenstanders steeds beter leert kennen en andersom. De DAMES doen het ontzettend goed, want
ze spelen al een geruime tijd in de A-poule en mochten ze helaas toch een keer degraderen naar de
B-Poule dan zijn ze ook zo weer terug in de A-Poule. Echt petje af voor deze dames.
Het MIXED team kent een veel moeilijkere fase. Een paar jaar terug zijn beide sett-upsters ermee
gestopt (recreanten competitie) en een ervan helemaal en daarna gaf Henk Bekkers aan dat hij geen
tijd meer had.

Dit zijn wel een aantal spelers die toch cruciaal zijn voor een team maar ook hiervoor zijn weer goede
spelers voor terug gekomen en daar mogen we echt blij mee zijn. Het nadeel is dat je team dan wel
wordt gewijzigd en de nodige aanpassingen zijn dan ook zeer belangrijk en dat loopt vaak in het
begin niet zoals je gehoopt had, maar alles komt goed.
Ondanks alles, spelen we nu al een geruime tijd in de B-Poule (waar wij ook in mee kunnen komen)
en de vorige keer zelfs nog in de A-Poule en dat zegt eigenlijk ook al genoeg.
Helaas heb ik nu besloten om te stoppen met volleybal, want met mijn rechter schouder gaat het
niet zo goed, zoals ik het zelf gehoopt had. Op advies van de specialist is het beter dat ik stop, maar ik
wilde toch nog proberen om dit seizoen af te maken en dat is gelukt. Afgelopen dinsdag 13 maart
hebben we ons nog geprolongeerd in de B-poule dus ik kan met een ‘smile’ hierop terug kijken. Ook
via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij als trainer heeft gehad, voor het geduld, begrip en
zeker doorzettingsvermogen en ik hoop aan leerzame trainingen te hebben kunnen voldoen.
Ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad bij Brevolk maar helaas moet ik er na 42 jaar toch mee
stoppen. Ik hoop dat het recreanten team toch nog een nieuwe trainer vindt of dat zij het allemaal
zelf samen doen want mijn trainingsmap die blijft bij hun en daar kunnen ze altijd nog oefeningen
uithalen. Dit paastoernooi doe ik nog mee en is ook tevens mijn afscheid bij Brevolk.
Voor de recreanten blijf ik tot eind april nog training geven. Ik wens iedereen nog sportieve en goede
volleybal jaren toe.

CONCLUSIE
Een bewogen maar prachtig volleybaljaar voor Brevolk.
Waarin dames 2 zeer waarschijnlijk gaat promoveren. Dames 4 steeds meer haar plekje verovert in
de senioren competitie. Dames 1 een minder lekker seizoen heeft gedraaid, maar het wel erg positief
inziet voor het komende seizoen. Dames 3, ondanks het vertrek van hun coach, zeer waarschijnlijk in
de competitie gaat eindigen in de top 3. En waar Heren 1 langzaamaan weer punten probeert te
pakken.
Wat de jeugd betreft ligt er het voor het komende seizoen een plan klaar om weer volleybal clinics te
gaan organiseren op ’t Bastion.
Voor en met de recreanten liggen er mooie uitdagingen om met de gestegen leden aantallen een
prettig trainingsschema op te stellen.
Gezien de groei binnen Brevolk willen wij iedereen vragen ogen en oren open houden voor nieuwe
trainers, coaches en scheidsrechters!

