TriServer, augustus 2018

Beste volleybalvrienden,
In deze eerste Triserver van het nieuwe seizoen lezen jullie wat er zoal speelt binnen onze vereniging. Om
te beginnen hoop ik dat jullie een mooie vakantietijd achter de rug hebben.
De eerste trainingen staan voor de deur en op onze website zijn de trainingstijden in te zien.
Veel leden zullen zich als vrijwilliger in diverse functies weer voor de club gaan inzetten. Ik noem met
name in de TC senioren Irène Storm en George Altena die het stokje overnemen van Brechje Swart, Mira
Mourits en Els Lansink. En Maartje Blaauw en Sanne Moolenaar die Eric Herber opvolgen. We zijn hier
blij mee!
Competitie
Tegen het eind van het vorig seizoen leefde de wens om weer tweede klasse te kunnen gaan spelen en was
er het voorstel om de herenafdeling uit te breiden. Dit laatste is door blessureleed en wat minder aanwas
dan gehoopt helaas niet haalbaar gebleken. Wel is het gelukt om na de nodige mailwisselingen en
gesprekken met de bond zowel dames 2 als heren 2 in de tweede klasse ingedeeld te krijgen. Het aantal
dames, verdeeld over nu 4 ploegen, is wat ruimer dan voorgaande jaren, waardoor minder kunst- en
vliegwerk voor de TC wordt verwacht. Natuurlijk is het wel zo dat we een derde herenploeg in het
achterhoofd houden.
In het nieuwe seizoen gaan we met 4 jeugdteams en 6 seniorenteams de competitie in. De dames- en
herenteams gaan alle thuiswedstrijden op de donderdagavond spelen. We gaan ook weer meedoen aan de
bekerwedstrijden. De jeugdploegen blijven op de zaterdag in de Meent spelen. De recreanten trainen op de
woensdagavond en zij zullen met twee ploegen weer meedoen aan de recreantencompetitie.
Bestuurlijk
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering begin juni is het huishoudelijk reglement weer
actueel en op de website geplaatst. Wij zijn ook bezig met de nieuwe privacywetgeving binnen onze
vereniging en hopen dit binnenkort af te ronden.
Promotie van onze vereniging
Het is verder de bedoeling wat meer “reclame” dan wel naamsbekendheid te genereren door middel van
bijvoorbeeld posters en met wedstrijdnieuws in de lokale (digitale) pers. In het verleden is daar ad hoc wat
mee gedaan en dat leverde leuke reacties op. Bovendien is de kans op nieuwe leden groter als hier
structureel invulling aan wordt gegeven. Heb je affiniteit met “Public Relations” en vind je het leuk hier
invulling aan te geven: laat dan van je horen! In het verlengde hiervan wordt al geruime tijd gesproken
over shirtsponsoring aangeboden door Solar System Care, het bedrijf van (ons “oud” lid) Dave Borawitz.
Hierbij spelen echter heel veel aspecten een rol, o.a. de voorraad en kwaliteit van de huidige kleding en de
financiële consequenties voor alle betrokken partijen en dus ook voor de leden. De stand van zaken is zo
dat de vervanging met shirtsponsoring nu niet haalbaar is, maar dat dit vanaf januari 2019 weer als punt op
de agenda komt. Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van de sponsor zal eventuele vervanging
opnieuw bekeken worden.
Rest mij jullie een sportief, succesvol maar vooral gezellig volleybalseizoen te wensen.
Gijs van der Linden, mede namens Marieke, Frieda, Ilse en Aad.

Met spoed gezocht!
Helaas heeft Jongens C nog geen trainer en we hopen dat alsnog iemand zich hiervoor aanmeldt! Opgeven
kan via tcjeugd@kotrivolley.nl.
Vergeet niet al je online aankopen via Sponsorkliks te doen!
Via de button op onze website kun je via 'SponsorKliks' bij ruim 150 winkels online shoppen.
Deelnemende winkels zijn onder andere populaire webwinkels als bol.com, CoolBlue,
booking.com en MediaMarkt! Bij elke aankoop ontvangt Keizer Otto-Trivolley een
commissie. Klik voor je volgende online aankoop dus eerst op de SponsorKliks-button, je
betaalt niets extra's en wij kunnen het geld goed gebruiken! Namens de vereniging bedankt voor deze
kleine moeite die voor onze vereniging een groot verschil maakt.
Mededelingen Sporthal de Meent
Met de komst van FysioHolland is er een aanpassing gedaan aan de kleedkamers. Deze kunnen nu van
binnenuit op slot worden gedaan om de veiligheid te waarborgen. Vanuit de locatiemanager is het
vriendelijke verzoek gekomen om na gebruik de sporthal te verlaten via de kleedkamers, zodat deze altijd
open zullen zijn na gebruik. Momenteel is dat in een aantal gevallen niet zo, wat alleen kan als de
kleedkamers verlaten worden via de sporthal en niet via de gang.
Om diverse redenen kan het zijn dat er op bepaalde momenten dubbele aanvragen zijn in Sporthal de
Meent, dit is de afgelopen zomer het geval geweest. De locatiemanager heeft laten weten dat in onderling
overleg zo goed mogelijk wordt geprobeerd het rooster samen te stellen, maar dat soms concessies moeten
worden gedaan.
Overige mededelingen:
Tip: maak een foto van je spelerskaart en bewaar deze op je mobiel. Bij een
invalbeurt komt het nogal eens voort dat de spelerskaart vergeten wordt. Een foto
op je mobiel is voor de scheidsrechter voldoende.
● Ben je iets kwijt? Misschien is het wel door iemand gevonden...... Kijk op de site onder het kopje
'gevonden voorwerpen'.
● Graag willen we de TriServer maken tot een nieuwsbrief waar ieder team en/of lid zich bij
betrokken voelt. Wil je iets kwijt, je team voorstellen of heb je een leuk wedstrijdverslag? Stuur
het naar het bestuurssecretariaat t.a.v. Marieke van der Linden: secretariskotrivolley@gmail.com
●

TOT DE VOLGENDE TRISERVER!
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