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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Het einde van het sportseizoen 2016-2017 is alweer 

in zicht. De competities van badminton en volleybal 

zijn afgelopen en de verschillende takken van sport 

ronden het seizoen op hun eigen manier af. De 

volleyballers met een gezellig eindtoernooi, 

sportfitters en gymdames met een fietstocht, en 

aerobic dames met een wandeling. De kleuters 

krijgen hun beweegdiploma, gymnastiek jeugd sluit 

af met een gymuitvoering, en de badmintonners 

hebben een etentje bij een van hen thuis, en spelen 

nog een maandje door. 

In september beginnen we aan een nieuw seizoen 

met zowel in het  bestuur als binnen de leiding een 

paar wijzigingen: 

 

Bestuurswisseling en vacature  
Binnen het bestuur legt Betty Winters haar taken 

neer en neemt Moniek de Ridder het stokje over. 

Betty heeft zich gedurende twee jaar intensief bezig 

gehouden met het voortstuwen van de afdeling 

volleybal en met succes. Het afgelopen jaar zijn we 

gestart met jeugdvolleybal, zijn er een aantal 

veelbelovende heren bijgekomen, werd Heren 1 

kampioen en is er een technische commissie 

opgezet. Betty, top gedaan en heel erg bedankt voor 

je inzet.  

Voor de afdeling Gym jeugd zijn we nog op zoek 

naar een enthousiast bestuurslid, die zich naast het 

onderhouden van de contacten met de trainers ook 

wil gaan inzetten om kleutergym en turnen weer bij 

de jeugd op de kaart te krijgen. Denk je dat jij die 

persoon bent? Bel dan met Monique of Katrien. 

 

Afscheid Luset Dirne en nieuwe juf kleutergym 

Voor de allerlaatste keer deelt Luset Dirne hier het  

Nijntje Beweegdiploma uit aan de gymkleuters van 

het afgelopen seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vele jaren actief aan de vereniging verbonden te 

zijn geweest als bestuurslid en als trainster bij gym 

en kleutergym, heeft Luset besloten dat dit het 

laatste jaar zal zijn. Dus namen we op 30 mei 

afscheid van een gedreven gymdocent, die vele 

jaren heel veel kinderen, vooral veel kleuters, onder 

haar hoede heeft gehad.  

Luset, reuze bedankt voor al je fijne lessen! 

 

Voor Luset hebben we een opvolgster gevonden in 

de persoon van Nelia Alma uit Vledder. Zij zal 

vanaf 5 september de kleutergymlessen gaan geven 

en zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan jullie 

voorstellen. 

 

Aanschaf Airtrack en sponsoring 

Sporthal de Spronk heeft een Airtrack aangeschaft, 

Dat is een lange 

opblaasbare mat 

waar je geweldige 

acrobatische 

sprongen op kunt 

maken.  

Daar zijn wij, en 

nauurlijk vooral 

de gymkinderen 

heel blij mee. Voorwaarde voor de aanschaf was 

dat ook SVV financieel zou bijdragen. Omdat het 

om een fiks bedrag gaat hebben we zowel bij de 

Rabobank als bij het Fonds van Bercoop een 

sponsorbedrag gevraagd. Ook op andere manieren 

zijn we inkomsten aan het werven. Zo staan we 

deze zomer op de kofferbakmarkten bij de Tippe.  

 

Het bestuur wenst u allen een heel fijne 

zomervakantie toe, en tot ziens in september! 

 

Monique Molenaar, voorzitter 

 

 

 

 

Alle lessen starten weer in week 36, 
de week van maandag 4 september. 

 

SPORTFITTERS krijgen vóór september nog 

nader bericht over de sporttijden. 
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UIT DE SPORTTAKKEN 
 

 

SPORTFIT 55+ 

In een nieuwe woonplaats even je plek en draai 

vinden kost tijd, maar het ging eigenlijk best snel. 

Werk, hobby’s en leuke nieuwe buren, ik mag echt 

niet klagen! 

Maar sporten, ja bewegen moet eigenlijk wel wat 

meer, tussen de bedrijven door. Daarom op de 

Lifestyle beurs in de Spronk geweest en enthousiast 

een enquête ingevuld met mijn wensen. 

En warempel daar werd ik tijdens werktijd gebeld 

door een dame over de betreffende enquête : of ik 

er al iets mee gedaan had ?…. 

Nou nee natuurlijk, maar ik werd meteen weer 

geprikkeld tot actie en ben me gaan opgeven bij 

Sportfit 55+. Wel even moeten slikken vanwege dat 

55+ , maar goed de feiten liegen er niet om, 55+ 

ben ik gewoon. 

Vol verwachting naar de eerste les gegaan om 9.00 

uur, en ja hoor, heerlijk actief en zeker gezellig. 

Een fijne groep enthousiaste mensen met  

instructeur Harmen ervoor. Heel goed voor mijn 

wat luie spiergroepen, ze worden weer aan het werk 

gezet. Als afsluiting van het sportfitjaar gaan we 

een fietstocht doen (met lunch,). Ik ben erbij hoor! 

 

Fronica Schoolmeester 

 

Sportfit 55+, 

maandagochtend 9.00 – 10.00 in De Spronk 

 

 

COMBI AEROBICS 

Dit jaar deed ik voor de eerste keer mee met combi 

aerobics. Wat meer bewegen was mijn doel, want 

op een of andere manier echt fanatiek die beweging 

krijgen daar leek ik zelf niet toe in staat. Samen met 

mijn vriendin en een goede dosis zin gingen we dit 

avontuur aan. 

En wat hebben we een goed jaar gehad. De energie 

die Alice uitstraalt en de muziek die je bijna als 

vanzelf laat bewegen, de andere dames die er week 

in week uit ook steeds zijn, dat alles is voldoende 

reden om elke week dit fanatieke uurtje weer aan te 

gaan. Ieder op eigen niveau en energielevel. 

Met elkaar hebben we het seizoen afgesloten met 

een heerlijke wandeling en een kopje koffie in de 

Tippe. Ik hoop dat iedereen er volgend jaar weer bij 

zal zijn.  

Kom in het nieuwe seizoen eens een kijkje nemen, 

de groep wordt steeds groter en juist op die manier 

moedig je elkaar aan!! 

 

Wilma Wagenaer 
 

Combi aerobics, 

dinsdagavond van 19.00 – 20.00 in De Spronk 

 

 

 

 

 

 

 

BADMINTON 

Afgelopen seizoen had twee kanten, de negatieve 

kant omdat er helaas veel blessures waren waardoor 

de opkomst bij de volwassen laag was. 

Positief omdat het competitie team een beter 

resultaat heeft behaald dan andere jaren .Het team 

is derde geworden in de hoogste poule van de 

dorpencompetitie. 

De jeugd is dit jaar weer in opkomst, gestart met 4 

leden en gegroeid tot 11. Hopelijk volgend jaar met 

een team in de jeugdcompetitie, en dat er bij de 

volwassenen minder blessures zijn. 

 

Groet, Bart 

 

 

VOLLEYBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heren 1 kampioen. 

Dat ging niet vanzelf: Aan het begin van de 

voorlaatste wedstrijd hoefden ze nog maar één 

puntje te pakken om onbereikbaar bovenaan te 

komen staan. Betty had al bloemen gekocht voor de 

overwinning maar ….ze pakten dat puntje niet! 
 

Dat deden ze pas op 18 april, de allerlaatste wed-

strijd, toen ze van hun grootste concurrent de eerste 

set wonnen. Betty had verse rozen meegebacht. 

Heren, een dikke proficiat! 

 

Alle Nevobo uitslagen van dit seizoen: 

Team Nevobo-klasse Resultaat 

Heren 1 3
e
 1

e 
plaats  ֎ 

Heren 2 4
e
 8

e
  plaats 

Dames 3
e
 9

e
 plaats 

 

De recreanten hebben in de lokale pers eens flink 

aan de weg getimmerd. Voor wie het artikel van 

Annie Koopman in Da’s Mooi heeft gemist: je kunt 

het nog vinden op onze FB pagina. 

 

Volleybal jeugd: traint enthousiast onder leiding 

van Esli van den Berg, maar kan gezien het aantal 

nog geen eigen team vormen. Speerpunt voor 

volgend seizoen! 
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VARIA 
 

KOFFERBAKMARKTEN 

De zomerse kofferbakverkopen op het Lesturgeon-

plein in Vledder zijn al lange tijd een succes. Reden 

voor SV Vledder om te proberen langs die weg wat 

geld in te zamelen voor aanschaf van materialen en 

andere zaken. 

 

De activiteitencommissie heeft met de drie takken 

van sport (volleybal, badminton, alle gymsoorten) 

overlegd. Afgesproken werd om per sporttak 

spullen in te zamelen, en die om beurten op de  

zeven markten proberen aan de man te brengen. 
 

Al bij de eerste zaterdagen blijkt dat er meerdere 

verborgen talenten zijn onder de leden. Met verve 

en enthousiasme worden de ingebrachte spullen 

aangeprezen en ook verkocht. Behalve het spekken 

van de clubkas brengt dit een gevoel van 

saamhorigheid met zich mee, passend bij een 

levendige vereniging. 

Op dit moment (eind mei) zijn er twee markten 

geweest. En dat smaakt naar meer: er volgen er nog 

vijf (elke 2
e
 zaterdag v/d maand, van 9-13 u.), de 

laatste is in oktober. 

Mocht je nog interessante spullen hebben die je al 

jaren niet hebt gemist (en de komende jaren 

waarschijnlijk ook niet gaat missen), klop dan even 

aan bij de contactpersoon voor jouw tak van sport: 

Volleybal : Wolter van Tarel  

Badminton : Philip Boot   

Gym (jeugd, aerob, volw, SF55+) : Katrien Slot 

Vol goede moed gaan we proberen ook de reste-

rende verkoopdagen tot een succes te maken. Wie 

weet levert het zelfs nog nieuwe leden op! 

 

Wolter van Tarel 

Tel. 06-51077784, Email: w.vantarel@xs4all.nl 

 

 

VRIJWILLIGERS 

Een vereniging zoals de onze heeft vaste kosten, 

zoals zaalhuur, materialen en onderhoud, afdracht 

aan sportbonden, salarissen van de sportdocenten, 

reiskosten, cursussen, trainingen, verzekeringen, , 

representatie, folders, acties, enz. Het is voor al 

deze zaken dat we contributie betalen. 

 

 

 

 

 

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Om goed 

georganiseerd en op een aangename manier onze 

sport te kunnen beoefenen, moet er nog van alles 

geregeld worden. 

 

Dat doen de leden zelf, we zijn onze eigen 

vrijwilligers, ieder naar eigen mogelijkheden, 

talenten en interesse.  

Drie bestuursleden volgen momenteel een cursus 

om te leren hoe we alle organisatietaken in de 

vereniging zo goed mogelijk kunnen omschrijven 

en opsplitsen. Zo hopen we te voorkomen dat 

sommigen teveel hooi op hun vork nemen, of dat er 

taken blijven liggen, terwijl er leden zijn die best 

iets willen doen, maar niet weten dat er iets 

passends voor hen is. 

 

Er zijn ook leden die spontaan een taak zien liggen 

en daar gewoon aan beginnen. Zo bijvoorbeeld 

Peter Dibbets van 

volleybal. Hij traint al  

enige jaren de teams en is 

medeoprichter van de 

technische commissie.  

 

Op het interne toernooi 

eind mei hebben we Peter 

eens goed in het zonnetje 

gezet, hij kreeg de eretitel 

‘Vrijwilliger van het  Jaar’ 

 

Wordt vervolgd, Ginie, Betty en Katrien 

 

 

ONZE  SPONSOREN  

Beste leden, laat zien dat we hen waarderen. Draag 

hun shirt, hang bij evenementen hun banier op, en 

doe mee aan acties om SVV bij hen onder de 

aandacht te brengen. 

 

 

 

 

 

 


