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Beste volley-vriend(inn)en,
Bij het WK-volleybal voor dames in Japan is Nederland helaas net buiten de
medailles gevallen met de 4e plaats, hetzelfde resultaat als bij de Olympische Spelen.
Toch verrekte knap dat een klein land als het onze zowel bij de heren (8e) als bij
dames tot de wereldtop in het volleyballen behoort!
Wat ons eigen kluppie betreft:
komende donderdag geen kompetitie, maar wel onze LedenVergadering!
Vandaar dat er voor onze reguliere leden, (ouders van) onze jeugdleden en ons kader
deze keer de stukken voor deze bijeenkomst als bijlages toegevoegd zijn.

In Midden- en Noord-Nederland is het nu Herfstvakantie, dus alle tijd om .................
(gelieve zelf in te vullen ).
In de nacht van a.s. zaterdag op zondag gaat de WINTERTIJD (al) weer in , dus ...
de klok een uur VOORUIT! (ben je op tijd voor de maandagtrainingen daarop )

.

Summertime, wintertime .. whatever ....

!!!

DoskoActa
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Agenda
DoskoActa HERFSTVAKANTIE (Sport)kalender
Week 43
==================================== ========================
Ma. 22 okt. Trainingen: alle teams behalve CV’s!!
Voetbal:
Beker: Heren-1
23/24 Champions League
Fluiten: Hidde Frankena
25
Europa League
Di. 23 okt. .
Formule 1:
Wo. 24 okt. Geen trainingen!!
28
Mexico Stad - Mex
Do. 25 okt. LEDENVERGADERING
MotoGP:
Vr. 26 okt. .
28
Phillip Island - Aus
Za. 27 okt. Kompetitie: MA1, MB1, XB1,
Wielrennen:
Fluiten: Gerrit Krol
21
Japan Cup - JAP
Start Wintertijd !!
23/31 Tour of Hainan - Chi
Zo. 28 okt. Weekbulletin 10-10
Veldrijden:
27
Neerpelt - Bel
28
SP: Ruddervoorde - Bel
Bestuur – LedenVergadering
A.s. donderdag is dus onze jaarlijkse bijeenkomst voor alle senior-leden en (ouders
van) onze jeugdleden.
Als bestuur zijn we druk bezig met ons privacy-beleid n.a.v. de AVG.
Het document wat we hebben opgesteld is in concept gereed en zal tijdens de Ledenvergadering worden besproken, waarna het ook nog in het weekbulletin en op onze
website zal worden opgenomen.
Bestuur – KledingCommissie
Onlangs zijn de nieuwe trainingsbroeken uitgereikt aan de jeugdspelers.
Voor wat betreft de kleinste maten is dit naar tevredenheid en ziet het er prachtig uit.
Over de grotere maten (vanaf XS) zijn we niet geheel tevreden met het model. Samen met de
leverancier zijn we op zoek naar een oplossing. De passessie voor deze broeken zal over
moeten worden gedaan.
Tevens is er dan voor de jeugdleden die nog geen broek hebben gepast de gelegenheid om dit
alsnog te doen. Jeugdleden die al een jaar lid zijn krijgen hun broek gratis. Jeugdleden die nog
geen jaar lid zijn betalen € 25.
Tijdens de passessie is er ook gelegenheid om weer trainingsjasjes (rood met naam) te
bestellen. Dus als je nog geen trainingsjas hebt of een grotere maat wilt bestellen dan kan dat.
De prijs voor de trainingsjasjes is ook € 25.
De passessie zal plaatsvinden op de eerste training na de herfst vakantie, maandagavond 29
oktober om 17.15 uur en om 19.15 uur in de kleedkamer 2.
De kleding commissie, Pieta, Liesbeth en Baudina.

DoskoActa Weekbulletin 10-09

3

Weekbulletin Jaargang 10
Nummer 09

Franeker

zondag 21 oktober 2018

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

TC – trainingen jeugd
Komende week hanteren wij weer het vakantie-trainingsrooster vwb de jeugd:
. maandag: - er zijn geen trainingen voor de CV-teams (16.15-18.15 uur)!
- de ABC-jeugd heeft de mogelijkheid om te spelen vanaf 18.15 uur,
er wordt geen training gegeven!
. woensdag: - geen trainingen!
Wedstrijdsecretariaat – algemeen
De bijzonderheden van/voor komende week:
. omdat het komende week Herfstvakanties is er sprake van zgn. reserve-speeldagen,
vandaar alleen beker- en inhaalwedstrijden
. Heren-1: speelt op maandagavond de bekerwedstrijd tegen Wytgaard, hoewel deze
laatste de thuisspelende ploeg is wordt er in Franeker gespeeld!
. Meisjes-A1 en Meisjes-B1: spelen beide zaterdag om 13.30 uur in en tegen Joure
. Mix-B1: speelt zaterdag (als enige) een thuiswedstrijd en wel tegen DOS(K) XB1
. alle overige teams hebben Herfstvakantie!
Problemen met de toegang tot de Nevobo-app:
. we hebben verscheidene mensen gehad die niet (meer) in de Nevobo-app konden
komen, dit om bijv. de set-standen na de wedstrijd in te voeren etc.;
welnu, wij hebben uitgevonden dat dit gebeurt wanneer men meerdere mailadressen
hanteert! Het mailadres waaronder men zijn/haar Nevobo-account heeft aangemaakt
is leading, dus “stick to your original email-adress”!
. het kan voorkomen dat bij aanvang van een wedstrijd de scheidsrechter nog
ingebracht moet worden ... ’t is niet anders!
(Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen!)

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren:
DoskoActa H1
ODS H2
SDO H1
DoskoActa D1
DoskoActa D2
DoskoActa D3
Thrium D1

vrij
- DoskoActa H2
- DoskoActa H3
vrij
- Leevoc D3
vrij
vrij
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Junioren:
DoskoActa MA1
DoskoActa MA2
VC Drachten MB2
DoskoActa XB1
DoskoActa MC1
DoskoActa MC2
DoskoActa XC1

vrij
- vc Bolsward MA2
- DoskoActa MB1
- Havot XB1
vrij
- DSVS MC2
- DSVS XC1

CV’s:
CV-1,2,3 en 4

vrij

3-1 (25-12,25-19,25-21,23-25)
0-4 (08-25,11-25,14-25,10-25)
1-2 (25-23,22-25,19-25)
0-3 (14-25,10-25,11-25)
0-3 (09-25,10-25,11-25)

Wedstrijdsecretariaat - teams
Senioren
Heren-1
Na een weekje vrijaf wordt komende maandag(!) gespeeld:
DoskoActa H1 – Wytgaard H1: wij verwachten winst voor de onzen, waarna in de 2e
ronde 1e klasser OPM H3 (Heerenveen) wacht, maar ... eerst nog wel even(?) winnen!
Heren-2
ODS H2 – DoskoActa H2: in Beetsterzwaag werd inderdaad het puntentotaal aangezuiverd want er werd met 3-0 gewonnen, met forse setstanden! Kommentaar:
“Degelijke wedstrijd gespeeld. Moeizaam begin maar daarna geen problemen
gehad. Pass, aanval, alles klopte. Over 2 weken tegen koploper Buitenpost!!!

Komende week vrij
Heren-3
SDO H1 – DoskoActa H3: woensdagavond in Noordwolde speelden onze heren als
rodelantaarndrager tegen koploper SDO-1 en dat was aan de uitslag dan ook te zien ...
kan gebeuren ... na de Herfstvakantie iedereen weer aanwezig?
Dan verder ... en in de nieuwe shirts (van sponsor Roosma Schilders)!!
Komende week vrij
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Dames-1
Was vrij ... en is ook komende week vrij
Dames-2
DoskoActa D2 – Leevoc D3: deze bekerwedstrijd tegen de Leeuwarder’ 2e klasser
werd met een wat andere opstelling gespeeld (hulp van Dames-3) maar het verschil
was te groot, maar ‘wel heel leuk gespeeld!’ ... zo vernamen wij.
Mooi ... en dan maar weer vrolijk verder in de kompetitie, hoewel ....
Komende week vrij!
Dames-3
Was vrij ... en is ook komende week vrij
Thrium-1
Was vrij ... en is ook komende week vrij

Junioren
Meisjes-A1
Was een weekje vrij maar komende zaterdag:
v.c. Joure MA1 – DoskoActa MA1: gezien de (nog jonge) stand liggen hier wederom
kansen in een uitwedstrijd ... geef dit Hoofdklasse-avontuur maar een mooi vervolg!
Meisjes-A2
DoskoActa MA2 – vc Bolsward MA2: qua stand ontliepen de teams elkaar niet veel
in deze 1e klasse maar ... ‘we’ wonnen met 3-1 (4 punten)!
“In een wedstrijd waar het venijn in de staart zat kon in de derde set de winst binnen
gehaald worden. Waar de vierde set nipt verloren werd helaas niet de volle score maar
toch met winst de vakantie in” ... aldus onze zegsman! Puike prestatie dames!
Komende week vrij
Meisjes-B1
vc Drachten MB2 – DoskoActa MB1: onze meiden lieten ons inderdaad niet ‘down’
want liefst 5 punten (4-0 winst!) gingen mee terug naar Franeker ... klasse dames!
v.c.Joure MB2 – DoskoActa MB1: nog niets over te zeggen qua stand dus kan dit alle
kanten op ... voor ons de goeie? (Wij hopen/denken van wel ...)
Mix-B1
Mix-B1 – Havot XB1: afgelopen zaterdag thuis tegen (koploper) Havot werd een heel
spannende wedstrijd, jammer genoeg maar 1 punt voor ‘ons’ maar voor het zelfde
geld ... goed hoor!
Mix-B1 – DOS(K) XB1: a.s. zaterdag zouden er best wel weer punt(en) in Franeker
kunnen blijven ... kijken of dat inderdaad gaat lukken!
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Meisjes-C1
Was vrij ... en is ook komende week vrij
Meisjes-C2
DoskoActa MC2 – DSVS MC2: werd zaterdag in Franeker tegen de buren uit Menaldum e.o. helaas een 3-0 nederlaag tegen deze koploper ... kan gebeuren ... no sweat!
Komende week vrij
Mix-C1
DoskoActa XC1 – DSVS XC1: afgelopen zaterdag waren er “nieuwe kansen, nieuwe
prijzen” maar dat mocht deze keer (nog) niet baten: “XC1 helaas verloren maar wel
een stijgende lijn: 9-25,10-25,11-25” ... mooi dat de humor niet verloren gaat!
Komende week vrij
CV’s
De CV-teams waren vrij ... en zijn ook komende week vrij

Wedstrijdsecretariaat - arbitrage
Scheidsrechters
Hidde Frankena: fluit maandag Wytgaard-1 tegen ons Heren-1 (1e bekerronde)
Gerrit Krol: fluit zaterdag Mix-B1 tegen DOS(K)-XB1
De overige scheidsrechters hebben Herfstvakantie!
Tellers
Saapke Woudwijk: telt maandagvond bij Wytgaard-H1 tegen ons Heren-1 (beker)

Wedstrijdsecretariaat - beker
Dames-2 speelde afgelopen donderdag tegen 2e klasser Leevoc-3 in de kaatshal (olv.
Gerard Harmelink) en helaas was dat ‘een brugje te ver’: 0-3 ... is geen schande,
bovendien een mooie oefenwedstrijd ... toch?
Heren-1 speelt morgenavond een uitduel in deze 1e bekerronde tegen Wytgaard-1,
maar ... door gebrek aan zaalruimte (in Grouw e.o.) wordt deze wedstrijd in Franeker
gespeeld (o.l.v. Hidde Frankena), aanvang 21.00 (op trainingsveld van Heren-1).
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Bijlages
. DoskoActa Weekprogramma
. LedenVergadering:
. Uitnodiging
. Notulen LV 2017
. Jaarverslag Sekretariaat
. Exploitatie-rekening en balans 2017/18, Begroting 2018/19
. Jaarverslag Materiaalbeheer
. Jaarverslag TC/Arbitrage
. Jaarverslag Ledenadministratie
. Jaarverlslag Jeugdbestuur
. Jaarverslag Sponsoring & Acties
. Jaarverslag PR-activiteiten
. Concept Privacy-verklaring (AVG)
En dan nog even dit ...

******* DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) *******
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