Hallo!
Van harte welkom bij Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS!
Jouw gegevens zijn nu toegevoegd aan de ledenadministratie en daardoor ben je lid
geworden van een bijzondere Brabantse sportvereniging. We hopen van harte dat je een
prettige tijd zult hebben in onze vereniging.
In deze welkomst-email leggen we je graag enkele aspecten uit over de manier waarop we
met elkaar trainen, sporten en samenwerken.

De Club, dat zijn wij Samen!
Een bijzondere volleybalvereniging draait op bijzondere mensen: de leden, vaak ook de
ouders van de leden, trainers, coaches, actieve leden in de commissies en vele vrijwilligers.
Behalve tijdens het samen sporten ontmoeten in een volleybalvereniging mensen elkaar
met dezelfde sportieve passie: het is leuk elkaar beter te leren kennen en dat doe je het
beste door samen iets in en voor de vereniging te doen.
Een aantal belangrijke activiteiten die moeten gebeuren worden jaarlijks verdeeld over de
teams. Het betekent dat jij samen met je teamgenoten een taak uitvoert of iets
organiseert of anderszins bijdraagt aan het goed en gezellig draaien van de vereniging.
We verwachten dat je enthousiast je medewerking verleent aan deze teamtaken! Elk team
krijgt een bestuurslid dat zal ondersteunen bij het uitvoeren van de teamtaak.
Als je zelf een wedstrijd speelt, ga je ervan uit dat iemand die fluit. Scheidsrechters zijn bij
het volleybal natuurlijk gewoon volleyballers, zoals jijzelf. Vandaar dat we ervan uit gaan
dat je enkele wedstrijden zult fluiten, als de club daarom vraagt. En dat je je inzet om de
bijbehorende scheidsrechter-licenties te halen.
Van training geven tot wedstrijdposters ophangen in de dorpen, van bestuurswerk tot
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rijden naar een wedstrijd, om een bijzondere club te zijn en te blijven kunnen we ieders
ideeën, inzet en talent goed gebruiken! We zullen je komende tijd vast en zeker eens
vragen om je steentje bij te dragen!

Blijf op de hoogte!
Op diverse manieren doen we ons best om je te informeren over de talloze activiteiten en
gebeurtenissen in de vereniging.
•

De website is het centrale punt voor nieuws, activiteiten, informatie van de
vereniging, wie doet wat in de vereniging, hoe werkt de vereniging en zeker ook de
actuele stand van zaken in alle teams! Check de website dus regelmatig! En heb je
een spannende wedstrijd gespeeld? Met plezier plaatst de webmaster jouw
wedstrijdverslag op de website bij het laatste nieuws!

•

Facebook: Prachtig en supersnel voor nieuwtjes, foto’s en handig op je mobiel. Like
HLB Van Daal/DS!

•

In het Clubblad vind je regelmatig verhalen met belevenissen van leden en teams in
de vereniging. Het clubblad wordt je via de e-mail toegestuurd als PDF.

•

Met de digitale nieuwsbrief informeren we je graag snel via e-mail als er belangrijk
nieuws te melden is. Met de links naar de website in de nieuwsbrief weet je altijd
wat er speelt in je vereniging!

Sporten in vertrouwen
Daar, waar mensen met elkaar sportief de krachten meten, waar teams en groepjes samen
willen presteren en waar ambities en belangen samenkomen, komt helaas soms ook het
individu in de knel. We kennen dat allemaal uit ervaring, maar als het onterecht voelt kan
het aan je gaan knagen.
Hoewel volleybal een teamsport is, vinden we het juist heel belangrijk dat elk individu het
in zijn of haar team en in de vereniging ook naar de zin heeft. Zit iets je heftig dwars? Wil
je iets bespreken dat niet in de haak is? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.
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Zij luistert in absoluut vertrouwen aandachtig naar je en zal je altijd serieus nemen.
Wanneer het nodig blijkt zal ze je ondersteunen om je weg te vinden binnen de
vereniging.

Meer informatie
•

Bestuur : http://www.particolare-ds.nl/Bestuur_en_kader/Bestuur_en_kader.htm

•

Vertrouwenspersoon : http://www.particolare-ds.nl/Bestuur_en_kader/Vertrouwenspersoon.htm

•

Teams en trainingstijden : http://www.particolare-ds.nl/Teams/Teams.htm

•

Teamtaken : <link>

•

Competitie : http://www.particolare-ds.nl/Wedstrijdprogramma/Wedstrijdprogramma.htm

•

Sponsors en relaties van de vereniging : http://www.particolare-ds.nl/Sponsors/Sponsors.htm

Social Media
• Meld je aan voor de nieuwsbrief : http://particolare-ds.us7.listmanage.com/subscribe?u=980642c369d4835979fca2101&id=cecb655ddf

• Like HLB Van Daal/DS op Facebook : https://www.facebook.com/pages/Particolare-ds/585781278203210
Zo komt sport en sfeer samen bij HLB Van Daal/DS. We wensen je een fantastisch
lidmaatschap toe, met veel volleybalplezier en prachtige sportieve resultaten!
Namens het bestuur en alle leden heten we je van harte welkom, we leren je graag beter
kennen, binnen de lijnen van het volleybalveld en zeker ook binnen de vereniging,
Met vriendelijke groet,
Juliette van Rooij
Voorzitter
Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS te Den Dungen/Sint-Michielsgestel

Volleybalvereniging HLB van Daal/DS ● Bogerd 10 ● 5275 CE Den Dungen
IBAN NL91RABO0112.9975.97 tnv HLB Van Daal/Donki Sjot, Den Dungen ● KvK: 40215039 ● website: www.hlbvandaal-ds.nl

