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Beste volley-vriend(inn)en ...
in deze laatste editie van dit seizoen valt er weinig te melden.
War wel met name genoemd dient te worden: we nemen afscheid van twee trouwe
sponsoren ... zie verderop!
De meesten van jullie zullen al wel gezien hebben dat het CONCEPT-programma te
zien is op de site en de app van de Nevobo.
Er zaten nogal wat onvolkomenheden in v.w.b. onze vereniging, maar die hebben we
inmiddels bijna allemaal glad gestreken.
Maar ... er zullen nog vele wijzigingen volgen vanuit de andere verenigingen, dus
hang je hier nog niet aan op s.v.p.!
Na de vakantie komen wij weer terug bij jullie: omdat de trainingen weer beginnen
op maandag 29 augustus verschijnt dit weekbulletin ruim een week eerder en wel op
zondag 21 augustus. Als bijlage bij het openingsnummer zal zoals gewoonlijk weer
het dan ingaande trainingsschema gevoegd worden.
Tegen die tijd zijn Friese zomerse sport-evenementen als Skutsjesilen, PC, Freule en
FK Fierljeppen al weer naar de geschiedenis verwezen!
Fijne ZOMER allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ...
... and remember:

stay safe, take care and (try to) …
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
====================================
Ma. 18 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Di. 19 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Wo. 20 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Do. 21 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Vr. 22 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Za. 23 juli Zomer-vakantie
.
------------------------------------------------------------Zo. 24 juli Zomer-vakantie
.
====================================

(Sport)kalender
Week 29
========================
Wielrennen:
01/24 Tour de France
24/31 Tour de France (dames)
Atletiek:
15/24 WK - USA

24

Voetbal:
06/31 EK Dames - Engeland

20
23

Zo. 21 aug WeekBulletin 14-01
20
23
24
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Formule1:
GP Frankrijk

.
Fierljeppen (1e klasse):
Winsum
Grijpskerk

Kaatsen (Hoofdklasse)
Dames: VF - Minnertsga
Heren: VF - Minnertsga
Dames: DEL- Morra/Lioes
Heren: DEL- Morra/Lioes.
Dames: VF - Huizum
Heren: VF - Huizum
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Afscheid van een trouwe sponsor
Na 20 (!) jaar nemen wij afscheid van onze altijd zeer gewaardeerde sponsor:

Destijds begonnen als sponsor bij de toenmalige vereniging Acta en daarbij werd ook
nog es Heren-2 in nieuwe tenues gestoken door eigenaar Hiele Plantenga.
Een weergave hiervan uit 2005 op de volgende pagina!
Later, bij de fusie van Acta en DOSKO, ging het bedrijf als sponsor ‘gewoon’ mee
over als sponsor ... tot vandaag-de-dag!
In die tijd vestigde het bedrijf zich aan ’t Want in Franeker, waar ook de bewuste foto
van het gesponsorde team is genomen.
Enkele jaren geleden verhuisde het bedrijf naar Winsum en nu komt er een einde aan
het bestaan van dit bedrijf: Hiele gaat (is inmiddels al) met pensioen!
DoskoActa is zeer erkentelijk voor deze langjarige ondersteuning van het Franeker’
volleybal en er zal dan ook nog op gepaste wijze afscheid genomen gaan worden.
Aan het begin van komend seizoen meer hierover!

Hiele bedankt ... Hiele bedankt ... Hiele, Hiele, Hiele bedankt !!!
(op de bekende wijze/melodie mee te zingen ☺!)
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Afscheid van sponsor Dirk Molenaar
Na 7 jaar heeft Dirk Molenaar besloten te stoppen als kledingsponsor van onze mooie
vereniging.
Wij bedanken Dirk voor zijn financiële steun, maar ook de morele steun vanaf de
tribune, waarop hij vaak te vinden was.
We hopen jou daar natuurlijk nog regelmatig te treffen!
Ook houden we onze prachtige materiaalkast als aandenken over, die hij zo vakkundig
voor ons heeft gebouwd.
Hopelijk mogen we bij toekomstige projecten ook nog rekenen op jouw kennis en
vakmanschap?
We wensen je namens iedereen veel succes met alle toekomstige ondernemingen.
Heel graag tot ziens!

Samen vieren we 75 jaar Nevobo
Meld je nu aan voor een feestelijke middag en avond in (het centrum van)
Arnhem!

Op zaterdag 24 september viert de Nederlandse Volleybalbond haar 75-jarig bestaan.
Heb je belangstelling? Check dan de Nevobo-website!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Zoals verwacht is dus nu voor de meeste kompetities een concept-programma op site
en app van de Nevobo zichtbaar.
Dit is nog niet het geval vwb. de recreanten en CMV, dit vraagt een ietwat andere
planning: de recreanten worden binnenkort rond de andere kompetities ingepland,
het CMV-gebeuren is druk doende de toernooi-zaterdagen vast te leggen.
Voor beide geldt: wordt vervolgd!
Wat de beker-kompetities betreft: alleen Dames-1 dient een voorronde te spelen, zo
leert ons de loting ... tegenstander is nog niet bekend, maar deze voorronde dient voor
26 september gespeeld te zijn.
Dames-2, Dames-3 en Heren-1 zijn vrijgeloot voor de voorrondes.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Wij hebben zelf inmiddels al diverse wijzigingen (noem het maar bijsturingen) in het
programma aangebracht, er zullen nog vele (clubs) volgen!

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
N.v.t.
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Wedstrijdscretariaat – teams
Diverse van onze teams gaan komend seizoen kennis maken met verenigingen waar
nooit eerder tegen gespeeld werd. Omdat dit veelal clubs uit de zuidwesthoek van de
provincie zijn houdt dit tegelijk ook in dat er uitwedstrijden op vrijdag gespeeld
zullen gaan worden, maar ja ... die clubs moeten nu diverse keren op de donderdagavond komen opdraven voor hun uitwedstrijden. Enerzijds wel leuk natuurlijk, maar
dat het zo-hier-en-daar wel eens zou kunnen gaan ‘knijpen’ ... alle begrip!
De team-indelingen dienen uiteraard voorafgaand aan de kompetitie in het Nevobosysteem ingebracht te zijn ... gaan we voor zorgen!
Wel zijn we zeer benieuwd hoe de koppeling gaat werken met het Digitale Wedstrijd
Formulier (DWF). Zodra we meer weten laten we het jullie natuurlijk ook weten!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Zodra het programma een beetje vaste vorm krijgt zullen wij voor de 1e kompetitiehelft de aanwijzingen gaan doen, kan dus nog wel even duren...
Onze scheidsrechters en vaste tellers ontvangen uiteraard tijdig (voordat de kompetitie
begint) het schema via de mail!
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Technische Commissie
Laatste buitentraining

Afgelopen maandag 11 juli was alweer onze laatste buitentraining van seizoen 21/22.
Eerst mochten onze jeugdleden, aangevuld met een inmiddels stabiele aanvulling uit
de wijk, hun laatste kunsten vertonen op het gras.
Naderhand was er voor hen een lekkere, verkoelende traktaktie.
We kijken samen uit naar volgend buiten seizoen!
Daarna was het de beurt aan de senioren.
Met ook inmiddels een vrij stabiele bezetting hebben we weer een hoop gelachen en
gezellig kunnen spelen in (de altijd) goede weersomstandigheden. Naderhand werden
we weer welkom geheten door de vrijwilligers van BV Arkens voor de nazit.
Naast een hoop gezelligheid, die met de picknickbanken en zwoele temperaturen
haast Italiaans aandeed, werd de inwendige mens ook niet vergeten, waarvoor dank!
De opkomst was dit jaar iets lager dan voorheen en we zijn benieuwd of en hoe we
volgend jaar nog meer senioren naar buiten kunnen ‘lokken’?!
Wij horen graag jullie suggesties over hoe we aan ons motto ‘Have (ook buiten..)
Fun!’ nog meer invulling kunnen geven.
Nog even voor degenen die ons en/of het buitenvolleybal hebben gemist.
Dit jaar hebben we, tot ieders voldoening mag ik zeggen, voor het eerst gespeeld op
het veld bij buurtvereniging Arkens.
Naast de prima locatie op het gras kon en werd ook veel gebruik gemaakt van de
faciliteiten van buurtgebouw De Terp. In samenwerking met de gemeente en BV
Arkens onderzoeken we of we deze locatie als permanente buitenlocatie kunnen en
willen ontwikkelen. Wordt vervolgd!
Nogmaals dank aan alle (jeugd)leden en vrijwilligers van BV Arkens: Bedankt voor
ieders inzet, hulp, voor het gastvrije onthaal en natuurlijk alle sportiviteit en
gezelligheid!
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Ledenadministratie
Geen nieuws.

Ziekenboeg
(Gelukkig) geen meldingen binnen gekregen, wil niet zeggen dat er ‘niks’ is natuurlijk
Beterschap aan iedereen die ‘in de lappenmand’ zit!

Bijlages
Geen
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En dan nog even dit ... tsja ...

Sponsoren Samen DA
TankQyou Nederland BV
TST Transport Service - Terschelling
Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra
NieuwNieuw.com Herenmode
Nijdam & Sinnema Schilderwerken
Autoland van den Brug BV
D.A. Bijlsma
****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******
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