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Beste volley-vriend(inn)en:
Deze keer openen we met een wel heel trieste mededeling:
_____________________________________________________________________
We hebben het trieste bericht ontvangen dat op 15 april is overleden
Paul Uijthof, echtgenoot van Sjoukje Uijthof, vader en schoonvader van
Mirjam en Dirk Molenaar en opa van Lisa en Sanne.
Voor allen is dit een vreselijke klap om na een dappere strijd afscheid te moeten
nemen.
We wensen alle nabestaanden namens het bestuur en leden heel veel sterkte toe
bij dit verlies.
_____________________________________________________________________
Dit doet ons beseffen dat ook volleybal maar een bijzaak is in dit onderaardse, zeker
in deze barre periode ...
Een reden te meer om te zeggen:
Take care and (try to) stay safe
En uit naam van ons allemaal aan de nabestaanden van het in-en-in trieste gevolg van
dit rot-virus:

DoskoActa
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Agenda
DoskoActa (kompetitieronde __) (Sport)kalender
Week 17
==================================== ========================
Ma. 20 april .
.
Di. 21 april .

.

Wo. 22 april .

.

Do. 23 april BestuursVergadering (digitaal)

.

Vr. 24 april .

.

Za. 25 april Start Mei-vakantie ...

.

Zo. 26 april Weekbulletin 11-37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Kompetities
Nog geen nieuws van de Nevobo.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Nvt.

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen
Senioren Heren
Senioren Dames
Junioren-A
Junioren-B
Junioren-C
Pupillen
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren
Senioren Dames
Junioren-A
Junioren-B
Junioren-C
Pupillen

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
Tellers

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

donderdag ..............
zaterdag ..............
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Veld-1
---------------nvt.
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Veld-2
---------------nvt.
nvt.

Veld-3
--------------nvt.
nvt.
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Technische Commissie – Senioren
De TC heeft enkele malen vergaderd (op afstand!) en bij de senioren is het volgende
te melden:
. heren: 3 teams (wederom) en qua personele bezetting worden er geen veranderingen
verwacht cq. aangebracht;
Heren-1 schrijven we weer in voor de 1e klasse, Heren-2 weer voor de 3e klasse en
ook voor Heren-3 vragen we wederom de 3e klasse aan, kijken of dat laatste lukt!
. dames: met de overkomst van enkele A-junioren wordt er in beginsel van uitgegaan
dat we van 3 naar 4 dames-teams kunnen/zullen gaan;
Dames-1 schrijven we weer in voor de 1e klasse, voor Dames-2 gaan we de 2e klasse
aanvragen (kijken of dit lukt!), Dames-3 schrijven we weer in voor de 3e klasse en
voor (het nieuwe) Dames-4 vragen we ook de 3e klasse aan (kijken of dit lukt!)
een ‘definitief’ concept van de team-indelingen bij de dames is in een aparte bijlage
aan dit weekbulletin toegevoegd: DoskoActa Dames 2020_2021.xls
. algemeen: niks is definitief, wanneer we bijvoorbeeld niet genoeg dames zouden
hebben voor 4 teams moeten we een team terugtrekken, met de Nevobo zal nog heel
wat overleg gevoerd gaan worden over onze aanvragen etc. etc., maar dit soort zaken
zal allemaal in de zomer zijn beslag gaan krijgen ... als de omstandigheden dit
tenminste toelaten, ergo ... wordt tzt. vervolgd!
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Technische Commissie - Jeugd
Indeling jeugd seizoen 20/21
Intussen is de technische commissie (TC) druk bezig met de indeling voor het
volgende seizoen.
Komend seizoen worden 13 teams ingeschreven:
1 A-team, 5 B-teams, 2 C-teams, 3 teams N5, 1 team N4 en 1 team N3
Zoals bekend bepaalt de TC de indeling van de zogenaamde selectieteams, dus
van MA1, MB1, MB2 en MC1.
Met betrekking tot de overige teams proberen we zoveel mogelijk rekening te
houden met de wensen van speelsters/spelers zelf.
De selecties van MA1 en MB1 zijn definitief, al hopen we nog een extra speler
voor MA1 te vinden buiten de vereniging.
Voor MB2 worden nog selectietrainingen georganiseerd. Hiervoor zijn 15
speelsters geselecteerd, waarvan uiteindelijk 8 of 9 speelsters overblijven.
Van de speelsters, die niet in MB2 komen, zullen nog 2 speelsters worden
toegevoegd aan MC1. De overige speelsters worden ingedeeld in MB3, MB4 of
XB1.
In de bijlage derhalve al het deel van de teamindeling wat al min of meer bekend
is: DA – indeling seizoen 20_21 (1e versie).pdf
Zodra de definitieve selectie van MB2 bekend is, zullen de overige teams worden
ingedeeld en wordt dat via het weekbulletin danwel appgroepen gedeeld.
Mocht je niet in de zogenaamde selectieteams zitten, maar wel in een duidelijke
voorkeur hebben voor team of teamgenoten, maak dit dan kenbaar bij
jeugdcoördinator Roelof van Marrum (06-20301028 of
volleybal.doskoacta@gmail.com)

Ledenadministratie
.
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Bijlage(s)
DoskoActa Dames 2020_2021.xls

DA – indeling seizoen 20_21 (1e versie).pdf

.
En dan nog even dit ... dank aan onze Vrijwilligers!
Zaterdag 18 april zouden we onze VrijwilligersAvond houden om al de vrijwilligers die binnen onze
vereniging actief zijn te bedanken. Helaas kon ook dit niet doorgaan vanwege de bekende reden.
Zodra het mogelijk is gaan we kijken naar een nieuwe datum om hier aandacht aan te geven.
Vrijwilligers zijn namelijk van onschatbare waarde voor onze vereniging. Alle functies en werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de vereniging
en dus voor elkaar. Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen bestaan.
We hopen dan ook dat jullie nog lang blijven doorgaan en dat we ook nieuwe vrijwilligers mogen
begroeten om zo onze vereniging vitaal te kunnen houden.
Dus daarom scheidsrechters, trainers, coaches, bestuursleden, commissieleden – materiaal technische zaken – toernooien – kleding – jeugd - sponsor, redacteuren, webmaster, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterscoördinator, planners, ledenadministratie, scheidsrechter-verenigingexpert, VertrouwensContactPersonen, coördinatoren voor acties, facebookers en tellers namens ons
allen: ontzettend bedankt voor jullie inzet!

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******
****** EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF ... EN OM ANDEREN ******
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