CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING
EXCELSIOR
UITHUIZERMEEDEN

Lekker eten

(2 juni)

Het einde van het seizoen is al bijna weer in het zicht.
Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige
avond organiseren voor alle leden vanaf 16 jaar. De jeugdige
leden hebben later nog een speciaal feestje.
Een ‘gezellige’ afsluiting van een sportief jaar.
Deze avond staat gepland voor maandag 2 juni en
vindt plaats in de kantine van de sporthal.
Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom.
Het warme eten wordt verzorgd door Ekamper.
De eigen bijdrage is 5,00 euro per persoon
(incl. 3 consumpties).
Graag opgeven voor 28 mei 2014 bij Ariëtte BrontsemaKremer, Lange Drift 25 Uithuizermeeden (of op maandagavond 26 mei aanwezig in de sporthal of bij de trainster!)
Bij opgave direct betalen!!!

Kind / ouder / broer of zus toernooi
(16 juni)
Het einde van het seizoen is al bijna weer in het zicht.
Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag leuke dingen met
jullie en jullie ouders gaan doen.
De bedoeling is dat je samen met je pappa, mamma, broer of
zus leuk gaat volleyballen tegen een andere familie. Vorig jaar
hebben we het ook georganiseerd en dat is zeer goed bevallen,
We proberen dan zoveel mogelijk gezin teams te maken. En
durven of kunnen je paps of mams niet volleyballen.
Laat ze dan wel gewoon
komen kijken.
We willen om 17.45 uur
beginnen met gezamenlijk een
patatje te gaan eten met een
glaasje fris. En daarna gaat
het sportieve los.
Tot ca 19 uur.
Mochten je ouders de
sportieve strijd niet
aandurven dan mogen ze
gerust een stukje friet mee
eten.
Stuur voor 5 juni een mailtje naar je trainer en laten even
weten of je komt en met hoeveel! Mail adressen van trainers
zijn: lisabergsma@msn.com of
willekeknol@hotmail.com

4

kamp recreanten

(16 juni)

Op 16 juni gaan de recreanten de sportieve strijd aan in een
4 kamp. Vorig jaar hebben de dames het
gedaan en nu gaan de recreanten de strijd aan.
Het is de bedoeling dat het een gezellige
sportieve strijd zal worden. Aanvang 20 uur.
Er zullen 3 wedstrijden worden gespeeld van
ieder 2 sets a 10 minuten.
En dan zullen we eens zien we de sterkste is.

25 augustus starten we weer
Op maandag 25 augustus starten we na de vakantie de
trainingen weer.
Om 18.15 de jeugd, de dames om 19.30 en de recreanten om
19.45.

Algemene leden vergadering

(2 juni)

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 2
juni 18.00 uur in de kantine van sporthal Scherphorn.
AGENDA
1. Opening / mededelingen
a. Nevobo
2. Notulen van de ledenvergadering van 15 april 2013
3. Behandeling en vaststelling jaarrekening
penningmeester
4. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie
5. Vaststelling begroting 2014
6. Rondvraag
7. Sluiting

Notulen algemene ledenvergadering CVV Excelsior 15 april 2013
Aanwezig: Joanne de Vries, Tarina W, Greanne Uil, Nienke Smit, Lisa Bergsma,
Herma Nanninga, Jaap Woltjer, Ebel Kremer, Gerda Wierenga, Alfred Klein,
Ariëtte Brontsema, Martha Knol, Willeke Knol, Bea Bos, Janet Kamminga, Anke
Oosterhuis, Marije Bakker, Wim Knooihuizen, Piet Rijpma, Annelies Oosterhuis.
Met kennisgeving afwezig: Tinke Kremer, Frouk Burema, Ineke Veldman,
Ineke v/d Molen, Marleen Zuidema, Annie Tiekstra?, Ineke Vink?
1. Opening / Mededelingen
Willeke Knol opent de vergadering en heet allen welkom, er zijn
20 leden aanwezig. Er zijn geen mededelingen.
2. Notulen van de ledenvergadering van 2 april 2012
De notulen worden goedgekeurd, Herma wordt bedankt voor het notuleren.
3. Jaarverslag 2012
Aanvulling: in januari 2012 heeft jeugd een uitje zandhappen gehad.
Verder geen vragen en/of opmerkingen.
4. Behandeling en vaststelling jaarrekening penningmeester
Toelichting: overschot te danken aan een financiële meevaller bij 1 van de
activiteiten. De jaarrekening ziet er weer prima uit, er zijn verder geen vragen
en/of opmerkingen.
5. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie
Herma en Ebel hebben de kas gecontroleerd, alles zag er weer goed uit met de
complimenten aan Willeke onze penningmeester, haar wordt decharge verleend.
Herma treedt dit jaar af als kascommissielid ze staat reserve voor volgend
jaar. Ebel blijft nog een jaar aan. Joanna meldt zich aan als nieuw kascommissie
lid.
6. Vaststelling begroting 2013.
Toelichting: we gaan nog uitzoeking wat onze verzekering zoal dekt.
Ledenaantal is overal gelijk gebleven het aantal jeugd en seniorleden is nu wel
gelijk. Begroting wordt als zodanig vastgesteld.
7. Seizoenafsluiting 2012 / 2013
Laatste training is maandag 27 mei.
Ouder/kind toernooi voor de jeugd is op maandag 3 juni.
Afsluiting activiteit senioren etentje is op maandag 10 juni.
Afsluiting activiteit jeugd klimmen (klimwand) in Gn. is op maandag 24 juni.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
Coby wordt bedankt voor het verzorgen van koffie en thee. Willeke bedankt
een ieder voor hun komst en nodigt allen uit voor het mixtoernooi tussen de
senioren onderling.

