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Van de Voorzitter 

Beste sportvrienden en natuurlijk vriendinnen, 

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje onderweg. Eind 

december hebben wij als bestuur het nieuwe kledingplan 

aan jullie allen gepresenteerd en toegezegd dit na jullie 

goedkeuring zo snel mogelijk te willen gaan verwezenlijken. 

Met enige trots worden 10 februari (als jullie dit lezen is dit 

al geschied) alle leden die competitie spelen in het nieuw gestoken. Op deze 

manier willen wij als vereniging uniformiteit tonen. Er worden deze avond ook 

foto’s genomen en zullen via social media te zien zijn. Hopelijk ook enkele in 

deze nieuwsbrief. 

CMV leden zijn vorig jaar pas in het nieuw gestoken, maar komen natuurlijk ook 

op de verenigingsfoto die eveneens gemaakt zal worden. 

Wij hopen als bestuur zo ook visueel onze frisse en vernieuwende start te laten 

zien. Dit was een grote wens en het is nu zaak om verder te gaan met onze 

beleidsplannen. Een van die plannen is om de techniek (basis) structureel beter 

te maken. Te beginnen bij de jeugd. 

Ik wil graag deze keer de kanjertraining onder de aandacht brengen. Dit is een 

training bedoeld voor alle jeugd (t/m B jeugd), wat al bijna drie jaar bestaat en 

wat onder bezielende leiding wordt gegeven. We willen de jeugd technisch 

beter maken met sinds kort zelfs een externe trainer die vooral onze 

jeugdtrainers en hulptrainers instrueert en feedback geeft aan hen. Zo worden 

zij ook beter en kunnen ze hopelijk de goede oefeningen op een juiste wijze 

uitleggen. Het werkt zo twee kanten op. 

Ze gaan anders naar volleybal kijken!!! Ook komen er diverse clinics!! 

Het is belangrijk, dat de jeugd op zo’n manier (vaak spelenderwijs) een goede 

basis legt en zo door kan stromen naar de senioren. Diverse acties komen er 

ook aan.  

Tot slot, we ontkomen er niet aan. De papierenversie van het wedstrijdformulier 

is het einde nabij. Ook wij als vereniging zullen mee moeten (het wordt zelfs 

verplicht vanuit de bond). DWF (digitaal wedstrijdformulier) is al bij diverse 

verenigingen aanwezig. We zullen de komende maanden wellicht al proef gaan 

draaien hiermee. 

We houden jullie op de hoogte. Voor nu wens ik iedereen een mooi vervolg van 

de tweede helft van de competitie. Enkele teams staan zelfs in de top 3!! Hou 

vast allemaal en vier elk punt mensen!!! 

Tot ziens; waar dan ook. Martien van Dijk 

AGENDA 

Geen training in de 
voorjaarsvakantie! (Tenzij anders 
overeengekomen) 
 

2017 
18/02     CMV-toernooi WHV 
25/02     Heren 1 Bekerronde 3 
11/03     CMV-toernooi Vollido 
25/03     CMV-toernooi Next Volley 
08/04     CMV-toernooi Meteoor 
 

WEDSTRIJDEN 

Het thuisrooster voor de komende 
vier weken: 
 

Week 07 
Vr   17/02  MA  Sliedrecht  Sport 
Vr   17/02   D1   Volley Voorne 
Vr   17/02   H2   Volley Meerkerk 
 

Week 08 
Do   23/02  MA  ZUVO 
 

Week 09 
Za   04/03  MC  Volley Meerkerk 
 

Week 10 
Vr   10/03  D2   Hou Stand 
Vr   10/03  H1   Hou Stand 
Vr   10/03  H3   WHV 
Vr   10/03  H4   Drieslag 
Za   11/03  JB     Set Up 
 

Week 11 
Vr   17/03  MA   Atak 
Vr   17/03  D2     Apollo 
Za   18/03  MC   Sliedrecht Sport 
Za   18/03  MB   VCN 
 
 

    

Kijk voor de overige (jeugd-) 

wedstrijden: 

www.okk70.nl/?action=agend
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Info Contributie  

Elk jaar zijn er helaas wel enkele leden die stoppen met volleyballen en hun 

lidmaatschap opzeggen. Op zich natuurlijk jammer, maar voor ons ook wel 

heel belangrijk op welk moment dit gedaan wordt. De voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen starten nl. al in mei, terwijl de wedstrijden vaak pas in 

september beginnen. We willen dus eigenlijk al in mei weten wat onze 

leden het volgend seizoen gaan doen. Uiteraard gaan we er vanuit dat 

iedereen ook in het nieuwe seizoen weer gewoon een balletje gaat slaan! 

We zijn er dan ook toe gekomen om in te voeren, dat opzeggingen van het 

lidmaatschap uiterlijk tot 1 mei van het jaar voorafgaand aan het komende 

seizoen kunnen worden gedaan. 

Ook zal in mei het contributiegeld al worden geïnd van het komende 

seizoen. Eenmaal betaald contributiegeld zal bij latere afmelding dan 1 mei 

dan ook niet meer worden teruggestort. 

We rekenen op jullie begrip hiervoor. Het bestuur. 

Nieuwe Kleding 

Iedereen heeft er lang op moeten wachten maar afgelopen vrijdag is jullie 

wachten beloond en konden alle teams hun nieuwe wedstrijdtenues in 

ontvangst nemen. Het was wat ons betreft een groot feest om zoveel 

enthousiaste leden te zien. Er waren veel positieve reacties en uiteraard een prachtige verenigingsfoto als kers op de 

taart Alle kleding en gesponsorde tassen zijn in bruikleen.  Wij verwachten dat iedereen hier zorgvuldig mee omgaat.  

Leuk ook om te zien dat de actie van Andre Vlot ook goed aanslaat. De uniformiteit breidt zich alleen maar uit met 

zoveel tassen en 

trainingspakken in de 

omloop!  

 

VERJAARDAGEN 

19/02  Melissa de Kreij 

26/02  Bertijn de Ruijter 

27/02  Jan Willem Schild 

02/03  Gerrit de Rover 

09/03  Stefan v Houwelingen 

12/03  Bart de Ruijter 

17/03  Aline van Houwelingen 

18/03  Bjorn de Ruiter 

20/03  Anneke van Iperen 

21/03  Lieke Koutstaal 

22/03  Natascha Verbaan 

25/03  Hanna Timmer 

30/03  Jan van Wijngaarden 

30/03  Thom van Dijk 

01/04  Johan van den Bergh 

01/04  Rachel Klop 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
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Snoepverkoopactie OKK’70 

27 -30 maart 2017 
Maandagavond 27 maart start de verkoop van drop en snoep in wijk de Peulen. Dinsdagavond gaan we in de 

Westwijk verkopen. 

We zijn nog op zoek naar adressen van waaruit de verkoop plaats kan vinden, namelijk: 

- in de Wielwijk (woensdagavond 29 maart)  

- in Boven-Hardinxveld (donderdagavond 30 maart) 

Wat houdt dit in: Rond kwart voor 6 komen de verkopers de drop ophalen en rond half 9 is de afsluiting met drinken 

en iets lekkers. Wij zorgen ervoor dat er iemand aanwezig is voor de zaken rondom de verkoop. Wie wil en kan zijn 

huis hiervoor beschikbaar stellen? inav@hetnet.nl  

Het inpakken van het drop en snoep staat gepland voor: 

Maandagavond   20 maart  19.00 uur 

Dinsdagavond    21 maart  19.00 uur 

Donderdagmorgen   23 maart     9.30 uur 

Donderdagmiddag  23 maart  13.30 uur 

Adres: Nieuweweg 233 bij Ina van Vliet (tel.617245) 

Wilt u/ jij ons komen helpen met inpakken? Alvast super bedankt!  

Laat het ons even weten via de mail: jc@okk70.nl   

Ook dit jaar gaan we de opbrengst van de snoepactie weer gebruiken voor activiteiten voor onze (jeugd)leden. Hoe 

meer we dus verkopen, hoe meer we kunnen doen om het volleyballen nóg leuker te maken.  

We horen graag van u/ jou!  

Leden  

Dit seizoen hebben we de volgende leden mogen verwelkomen:  

 

Mirthe Timmer – Jalissa Nab – Thirza van Oosterom – Lieneke Stip – Lotte van der Wiel – Linsey aan de Wiel – 

Noelle Alblas – Anna Nederveen – Brechtje den Breejen – Mirthe & Laura Vogelaar – Tess Klijn – Susan de Rover – 

Manon de Bruijn – Lieke Koutstaal – Ryvana Monteban – Sofia Wensveen – Henriette Vroom – Sjaak Vroom – 

Lonneke Oussoren – Peter Korevaar – Laila van Pelt – Stijn Boogaard – Anne Fleur Steverink – Sanne Schild – Eline 

Vogelaar – Karlijn van Loon – Annemijn Koutstaal  

De Redactie 

Mocht je vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben? Mail dit gerust naar: redactie@okk70.nl 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
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https://twitter.com/okk70
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