
 

 

Nieuwe seizoen 

Nu bijna iedereen weer terug is van vakantie kunnen we het vizier zo langzamerhand weer richten op 

het volleyballen. Een seizoen zonder damescompetitieteam maar wel met een recreanten team dat 

dit jaar voor het eerst gaat spelen in de Emergohal in Amstelveen. Deze recreanten worden ook dit 

jaar weer getraind door het gouden duo Martin en Tom. Ook zijn we blij dat we een nieuwe trainer 

hebben kunnen vinden voor de beide heren competitie teams nl. Pim Dekker. Pim is geen onbekende 

en geeft ook trainingen bij onze buurvereniging Atalante. Voornamelijk de jeugd en 

damesteams.  (we hebben wel afgesproken dat we na een maand de trainingen gaan evalueren) 

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat iedereen komt trainen, de eerst training voor zowel de 

recreanten als de competitiespelers is 5 september 20:30 uur. 

Na lang beraad hebben we besloten de thuiswedstrijden van Heren 1 en 2 gelijk (20:15 uur) te laten 

beginnen om te voorkomen dat er gespeeld wordt op één veld wat zeer ongezellig is. Dit houdt wel 

in dat iedereen bij de wedstrijden aanwezig moet zijn omdat van mekaar lenen dan niet mogelijk is. 

Als je nu al weet dat je een bepaalde datum niet kan geef dat dan zo snel mogelijk door (voor 30 

augustus) misschien is er nog wat te regelen en kunnen we voorkomen dat er bijvoorbeeld met          

5 spelers een wedstrijd gespeeld moet worden of we een boete moeten betalen. Heren 2 speelt de 

eerste wedstrijd op maandag 16 september en Heren 1 begint op woensdag 18 september beide 

spelen een uitwedstrijd. 

Rest ons nog iedereen een zeer sportief en gezellig seizoen toe te wensen. 
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Nieuwe regelementen en spelregels 
 
Op de informele bondsraad van 23 maart 2019 en 
bondsraad van 22 juni 2019 zijn de reglementen en 
aanpassingen van spelregels voorgesteld en goedgekeurd.  

Als je hier klikt zie je alle wijzigingen op een rijtje welke 
gelden voor het seizoen 2019-2020. 
Zo weten we allemaal weer wat de veranderingen 
zijn voor het komende seizoen.  
 
                                                                     # # # #  
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/07/08/nieuw-seizoen-nieuwe-regels?userID=bd7a3f5546&listID=60ed2d0fe0&utm_source=Verenigingsnieuwsbrief+regio+West&utm_campaign=896f9dc7f4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_30_09_55_COPY_05&utm_medium=email&utm_term=0_60ed2d0fe0-896f9dc7f4-253800761


Sponsor Click 
 

Ongeveer een jaar geleden zijn we bij Veenland begonnen met Sponsor 

Click. Helaas heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd. De totale 

opbrengst voor Veenland is in dit jaar ongeveer 17 euro geweest terwijl 

andere verenigingen er vaak honderden euro s mee verdienen. Om niet te 

vergeten via sponsor clicks te bestellen kan je Sponsor Clicks aan je 

favorieten op je computer toevoegen en zo kan zien wat de stand bij onze 

vereniging is. Klik voor de huidige stand van Veenland bij Sponsor Click.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Recreanten programma                                                                          

 
Hieronder de speeldata van het recreanten team. We spelen onder Veenland XR1 ook terug te 
vinden op de Nevobo site. 
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Nieuwsbrief 
 

De laatste twee seizoenen kwam er elke maand rond de 24e een nieuwsbrief uit. Om te 

voorkomen dat we elk jaar dezelfde nieuwtjes plaatsen zal dat niet meer met dezelfde 

regelmaat gebeuren. Hierdoor komt de publicatie van de verjaardagen te vervallen, natuurlijk 

zijn verslagen en tips nog altijd welkom. 
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vrijdag 11 oktober 2019 

vrijdag 1 november 2019 

vrijdag 13 december 2019 

vrijdag 10 januari 2020 

vrijdag 14 februari 2020 

vrijdag 13 maart 2020 

vrijdag 17 april 2020 

https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=9115&cn=nl&ln=nl

