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http://www.braakfd.nl/
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 Voorwoord 

  

Beste Volleybalvrienden, 

 
De eerste Antenne van het nieuwe volleybalseizoen ligt weer in de mail/
brievenbus. 

Als ik dit schrijf ben ik net terug van vakantie. Het is best lastig om de gedachten 
om te zetten van wandelen en sightseeing in Engeland naar een voorwoord schrij-
ven voor de Antenne. Het geeft in elk geval aan dat ik er even “helemaal uit” ben 
geweest. 

Wij als bestuur hopen dat jullie 
ook een goede vakantie hebben 
gehad of binnenkort nog van 
een mooie vakantie kunnen 
gaan genieten.  

Het bestuur en commissies zijn 
er in elk geval klaar voor en 
hebben er weer zin in. In deze 
Antenne kunnen jullie de ge-
bruikelijke informatie   vinden 
over veldindeling,                 
trainingstijden,                      
trainingsweekend etc.. 

We zien jullie graag op 30   
augustus weer in de           
Waddenhal! 

Met vriendelijke groet  

Het bestuur 
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https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-harlingen-spoorstraat
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http://www.puurharlingen.nl/
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Contributiebedragen seizoen 2022/2023 
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http://www.vansmeden.nl/
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Belangrijke informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen twee seizoenen regeerde de Corona crisis en zorgde ervoor dat 

we niet zo konden volleyballen als anders. Laten we hopen dat het komende 

seizoen weer “ouderwets” wordt en we niet geconfronteerd worden met beper-

kende maatregelen.  Desondanks kan niemand hiervoor garanties geven en 

zullen we moeten afwachten hoe het virus zich ontwikkelt. Het bestuur blijft de 

ontwikkelingen volgen en grijpt in wanneer dat nodig is.  

 

Verder kan het nooit kwaad om de basisregels in acht te blijven nemen:  

• Was (vaak) je handen, in ieder geval voor de training en wedstrijd. 

• Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als die positief is.  

 

 

Hieronder vind je enkele belangrijke data voor komend seizoen: 

• Dinsdag 30 augustus >  start eerste trainingen 

• Donderdag 15 september >  start competities donderdagavond 

• Zaterdag 17 september > start zaterdagcompetities  

• Zaterdag 22 oktober >  is herfstvakantie, maar dan wordt er WEL competitie 

gespeeld.  

 

 

VVH speelt de eerste thuisrondes op donderdag 15 september en zaterdag 1 

oktober 2021. 
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Oproep  

Oproep: doorgeven      

wijzigingen  persoonlijke 

gegevens 

De afgelopen seizoenen is 

gebleken dat niet van     

iedereen de juiste gegevens 

bekend zijn. Daardoor kan 

het gebeuren dat             

belangrijke berichten en de            

contributienota niet goed 

terecht komen. 

 

 

 

Hierbij weer een     

oproep aan alle leden, 

ouders en verzorgers 

om eventuele          

wijzigingen in je     

persoonsgegevens 

aan ons door te geven 

via: 

secretariaat@vvh-

harlingen.nl 

 

 

Alvast bedankt namens de ledenadministratie, penningmeester en secretariaat! 
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https://mcdonaldsrestaurant.nl/harlingen
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 Trainingsweekend Ameland 2022 

Trainingsweekend Ameland 2022 

 

9 t/m 11 september 2022 !  

Enkele kenmerken van dit weekend : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef je op via de website, je vindt daar ook de verdere        

informatie m.b.t. inschrijfdatum en De kosten voor het gehele 

weekend bedragen €80,-  

• Parkeerkaart Holwerd (bij carpoolen) 

• Fiets voor het hele weekend  

• Ontbijt  

• Overnachting (2 nachten)  

• BBQ 

• Schoonmaken accommodatie  

• Sporthal Zaterdag en Zondag  
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http://www.thecornerharlingen.nl/
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 Teamindeling jeugd seizoen 2022/2023 

http://www.zenway-yoga.nl/
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 Teamindeling jeugd seizoen 2022/2023 

http://www.smulpot.com/
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 Teamindeling jeugd seizoen 2022/2023 
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 Teamindeling jeugd 2022/2023 
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https://www.wimenkarinbeeldmakers.com/
http://www.mensonides.nl/
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PLUS Lunenborg sponsort alle teams 

Zoals iedereen ondertussen vast wel weet, en heeft gezien, worden de teams dames 1 

en 2 en heren 2 sinds vorig seizoen voor wat betreft de shirts gesponsord door PLUS 

Lunenborg. 

Maurice Lunenborg had eerder al eens aangegeven alle teams wel 

te willen sponsoren, echter heren 1 wordt al sinds jaar en dag in de 

shirts gestoken door onze verenigingssponsor ‘t Skûtsje.  

Na eerst een kort overleg met Tineke Bonnema van ‘t Skûtsje en 

daarna opnieuw met Maurice kent 

heren 1 vanaf het nieuwe seizoen meerdere           

shirtsponsoren. Op de shirts zal dan het logo van zowel ’t Skûtsje, als PLUS           

Lunenborg prijken. Daarnaast is besloten ook Casco Montage, vanwege hun           

jarenlange sponsoring van het teamgeld van heren 1, op het shirt op te 

nemen. 

Super bedankt Tineke en Maurice dat dit mogelijk is gemaakt. 

http://www.kienstra.nl/
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 Teamindeling senioren seizoen 2022/2023 
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 Teamindeling senioren seizoen 2022/2023 
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https://abcharlingen.nl/car-wash-centre-harlingen/
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 Teamindeling senioren seizoen 2022/2023 
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 Teamindeling senioren seizoen 2022/2023 
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http://www.plus.nl/
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 Grote Clubactie 2022 

Grote Clubactie 
 
Net als ieder jaar, doet VVH weer mee aan de Grote Clubactie.  Dit is een stichting 

die zich inzet voor het Nederlandse verenigingsleven. Want verenigingen leveren 

een belangrijke bijdrage aan een gezonde maatschappij. De Grote Clubactie steunt 

clubs onder andere door de ontwikkeling van fondsenwervende middelen, waaron-

der een jaarlijks terugkerende landelijke loterij. Verenigingen kunnen hieraan deel-

nemen en loten verkopen voor de eigen club.  

 
Hoe werkt het? Het idee is heel simpel. Leden van de vereniging verkopen loten van 

€ 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de club! 

Hierdoor kunnen we bij VVH de contributie zo laag mogelijk houden en maakt ie-

dereen kans op mooie prijzen. 

 
Afname loten en verkoop 

Voor senioren is het verplicht om 3 loten af te nemen. Dat geldt ook voor A en B 

jeugd. 

Daarnaast zijn er (op aanvraag) enkele verkoopboekjes beschikbaar voor senioren-
leden en leden van de A-/B jeugd die ook loten willen verkopen. Heb je hiervoor 
interesse? Vraag dan een boekje aan via secretariaat@vvh-harlingen.nl  
 
Van onze C- Jeugd en CMV spelers vragen wij om loten gaan verkopen. Er wordt 

verwacht dat ieder jeugdlid van deze teams minimaal 3 loten verkoopt. Maar meer 

is natuurlijk altijd beter! Er wordt elk jaar een leuke attentie geregeld voor degene 

die de meeste loten verkoopt.  

 
De start van de landelijk verkoop is op zaterdag 24 september 2022.  

Op 6 december vindt de trekking plaats en in januari ontvangt VVH de totaalop-

brengst van de lotenverkoop. 

  
 

Dit was ongeveer de opbrengst 
van het vorige seizoen. Gaan we 
er met zijn allen voor zorgen dat 
we daar dit seizoen over heen 
gaan? 

mailto:secretariaat@vvh-harlingen.nl
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 Grote Clubactie 2022 

Loten verkopen met QR code 

Door de Corona crisis is nagedacht over het verantwoord verkopen van loten in ver-

band met het houden van afstand. Zo is er nu ook de mogelijkheid om loten te (ver)

kopen met behulp van de QR code op de verkoopboekjes. Je kunt dus loten verko-

pen met behulp van een pen via de machtigingsformulieren, maar óók online.   De 

(persoonlijke) QR-code op het boekje linkt naar de online verkooppagina. Op deze 

manier kun je ook online loten verkopen aan de deur en de link van de pagina delen 

via WhatsApp en social media.  

 
Lees hierover meer op de website van de Grote Clubactie:  
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/verkoopboekje/  

https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/verkoopboekje/
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 Bestuur en commissies 

BESTUUR 

 

VOORZITTER 

Eelco Visser 

tel:06-53446892  

voorzitter@vvh-harlingen.nl   

 

SECRETARIAAT 

Tessa Koster 

tel. 06-18657584 

secretariaat@vvh-harlingen.nl 

 

PENNINGMEESTER 

Sjoerd Tekstra  

penningmeester@vvh-harlingen.nl  

ALGEMEEN BESTUURSLID 

Jelle Kromkamp  

 

SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR 

Remco Bronger 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Sjoukje Sijtsma 

Tel. 06-13381020 

 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

Greta de Valk 

 

COMMISSIES 

 

Jeugdcommissie 

Meindert Paul Kwast (voorzitter) 

Sandra Smeding 

Gea Bonefaas 

jc@vvh-harlingen.nl  

 

Technische commissie 

Sander Wienbelt 

Rients Leijenaar 

tc@vvh-harlingen.nl  

 

Activiteiten commissie 

Sander Wienbelt  (voorzitter) 

Marcel Siemonsma 

Remco Bronger 

René van der Werf 

ac@vvh-harlingen.nl  

 

Sponsorcommissie 

Jelle Kromkamp 

sponsoring@vvh-harlingen.nl  

 

ERELEDEN 
 

Til v/d Schoot—Schaap 

Yvonne Wienbelt—Uunk 

Reinie Kwast—v/d Staal 

Ingezonden stukken bij voorkeur digitaal aanleveren. Kopij zal altijd geplaatst worden, 

bij te weinig ruimte in het erop volgend nummer, maar wordt niet bewaard.  De redactie 

behoudt zich het recht voor onfatsoenlijke tekst, tekst of afbeeldingen die personen met 

opzet schaden of informatie die de vereniging nadelig kan beïnvloeden, zonder opgaaf 

van redenen te weigeren.  

 

ADVERTEERDER! 

De advertenties worden naar aanleiding van ingestuurd  

materiaal opgemaakt. 
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