Nieuwjaarsbrief Januari 2019.

Beste leden,
We zijn alweer volop aan het volleyballen
geweest, maar ook via deze weg nog een
liefdevol en gezond 2019 gewenst. Met
hopelijk weer veel speelplezier!

Apekooi
Om het nieuwe jaar in te luiden had de
toernooiencommissie dit jaar een iets nieuws
bedacht. Met ons allen apekooien onder leiding van
Karin’s fit ’n fun. Met als afsluiting een hapje en een
drankje. Dit was super geslaagd!

Grote Clubactie
Iedereen bedankt voor het inzetten om zoveel mogelijk loten te verkopen. Ook dit jaar zijn er
weer 2 topverkopers die de meeste loten hebben verkocht, Sujani en Danique. We hebben met
ons allen een mooie opbrengst van maar liefst €504,- opgehaald!

Koekactie
Ook de koekactie heeft een mooi bedrag opgeleverd: €631,63.

Poeisz actie Boornbergum
Goed nieuws! We mogen dit jaar weer meedoen met de Poeisz jeugd sponsoractie. Deze actie
loopt van 11 Februari t/m 7 April 2019. Op 30 Maart 2019 mag ODS in de Poeisz staan om extra
muntjes binnen te halen.

Contributieverhoging?
Denk hier alvast een beetje over na. Wil je niet dit wel of niet? Het zal besproken worden in de
ALV die plaats vindt op 16 mei 2019, dus zet hem in je agenda!

Onlinecursus scheidsrechter
Belangrijk om te weten is dat je een certificaat nodig hebt om 3 e klasse en hoger te mogen
fluiten. Deze kun je gemakkelijk behalen op de site van nevobo.nl. Ga naar het kopje official en
kies dan opleiding en bijscholing. Je kunt daar dan vervolgens oefenen en ook de eindtoets
maken. Heb je de eindtoets gehaald krijg een digitaal certificaat welke je kunt uitprinten en
bewaren op je computer. Zij verwerken, mits je relatiecode is ingevuld, maximaal de dag na het
behalen van je certificaat je behaalde scheidsrechterlicentie in hun systeem en dan mag je gelijk
gaan fluiten.
Hierop nog een kleine aanvulling. Dit geldt alleen voor degenen die nog niet eerder een
cursus/certificaat hebben behaald. Dus heb je deze al in je bezit, hoef je bovenstaande niet meer
uit te voeren.

Website
Op onze website kun je veel informatie over onze vereniging vinden, www.vv-ods.nl
Hier willen we ook alle teamfoto’s op plaatsen. Er zijn nog een aantal teams die een nieuwe foto
moeten opsturen.

Facebook
Ook op Facebook kun je veel informatie lezen betreft de club.
Heb je leuke foto’s o.i.d. die je wil delen met de andere leden, stuur deze dan even op.

Sponsorklicks reminder
Als je online iets koopt bij grote winkels als Zalando, Bol.com, Wehkamp, Media Markt en nog
veel meer ontvangt ODS een commissie terwijl jij hetzelfde betaalt. Shop via
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4502&u=03s Het kost jou geen cent extra
maar levert wel echte euro's op voor ODS. Neem eens een kijkje op hun site en bekijk bij welke
online winkels je dit allemaal kan toepassen.

Wist u datjes
 Het jeugd aantal weer omhoog gaat
 Dat er een instuif voor de jeugd is geweest
 Dames 2 nog geen set heeft verloren dit seizoen
 Dames 3 een oefenwedstrijd tegen de A-jeugd heeft gedaan
 Je terecht kunt bij Dirk de Vries om ganzen te kopen
 De dames nieuwe vestjes hebben

Foto’s instuif:

