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Ondanks herhaalde oproepen via verschillende kanalen, is er niemand die zich aangemeld heeft voor de 
openstaande bestuursfuncties van voorzitter en jeugdcommissielid. Ook de functie van penningmeester is al 
een paar jaar vacant, maar deze wordt nog steeds met dispensatie ingevuld door de huidige penningmeester. 
Het huidige bestuur bestaat nog uit vier bestuursleden; dit kan en mag niet! En het bestuurslid beachvolleybal 
heeft aangegeven na dit seizoen ook te stoppen. Dit betekent dat, wanneer er geen nieuwe bestuursleden 
zich melden, dit het laatste jaar voor volleybalvereniging Grouw '64 is. Zonder nieuwe bestuursleden kan een 
club niet functioneren en zijn we genoodzaakt de vereniging op te heffen.  
 

Trainingen 
Aan het einde van vorig seizoen zijn we nog druk bezig geweest met de nieuwe indeling voor de heren, dames 
en jeugd. Dames 1 en dames 2 zijn aangevuld met jeugdspelers en dames 3 gaat komend seizoen alleen spelen 
en niet trainen. Dames 4, dames 5 en dames 6 blijven ongewijzigd. Bij de jeugd is een A- en C-team gevormd en 
we hebben 2 CMV-teams. De samenwerking met Wytgaard in de vorm van het Wygro-team is helaas beëindigd, 
nu het Wytgaard is gelukt een 2e herenteam te vormen.  
 

De trainingen starten dit jaar voor de senioren op maandag 26 augustus en we trainen op donderdag 
29 augustus en donderdag 12 september extra, als voorbereiding op de wedstrijden. De eerste wedstrijden 
staan gepland op donderdag 19 september. Voor Dames 5 en Dames recreanten zoeken we nog een trainer die 
om-en-om de trainingen wil verzorgen. Wie wil dit op zich nemen?  
 

De jeugd begint met trainen op donderdag 29 augustus en de A- en C-jeugd spelen hun eerste wedstrijd op 
zaterdag 21 september. De toernooien van de CMV-jeugd zijn nog niet bekend. De Nevobo neemt de 
organisatie dit jaar over en in september zal de planning van de toernooien bekend worden.  
 

Omdat afgelopen seizoen regelmatig de zaal om 22.00 uur praktisch leeg was, is er voor gekozen de zaal tot 
22.00 uur te huren. Voor sommige teams betekent dit dat ze gezamenlijk de warming-up doen en daarna begint 
de training en voor Heren Recreanten betekent het dat ze 15 minuten korter trainen. 
 

Trainingstijden senioren in Sporthal De Twine 
Maandag Tijd Team Trainer  
Veld 1 19.30 – 21.00 uur Dames 1 Ruud van der Hart 
Veld 1 21.00 – 22.00 uur Dames 6 Ruud van der Hart 
Veld 2 19.30 – 20.45 uur Heren recreanten Grada Stoker 
Veld 2 20.45 – 21.00 uur Warming-up Dames 5 + 

Dames recreanten en Dames 6 
teams zelf 

Veld 2 21.00 – 22.00 uur Dames 5 + Dames recreanten Melissa van der Let + ? 
Veld 3 19.30 – 21.00 uur Dames 2  Janke Brouwer 
Veld 3 21.00 – 22.00 uur Heren 1 Janke Brouwer 
Veld 4 20.30 – 21.00 uur Warming-up Heren 1 team zelf 
Veld 4    

 

Trainingstijden jeugd in Sporthal De Twine 
Donderdag Tijd Team Trainer  
Veld 1 17.30 – 19.00 uur A-jeugd Feite Zwart 
Veld 2 17.30 – 19.00 uur C-jeugd Peter Buwalda 
Veld 3 17.30 – 19.00 uur CMV-1 (niveau 6) Lucy van der Meer/Brecht Zwart 
Veld 4 17.30 – 19.00 uur CMV-2 (niveau 5) Anne-Benthe Geutjes/Jelien Bakker 
    
Vrijdag Tijd Team Trainer  
Veld 1 16.15 – 17.30 uur A-jeugd Feite Zwart 
Veld 2 16.15 – 17.30 uur C-jeugd Petra Modderman 

 

Spelerskaarten en wedstrijdmateriaal 
Een aantal spelerskaarten zijn verlopen en er moeten nieuwe pasfoto's gemaakt worden. Dit wordt gedaan op 
maandag 26 en donderdag 29 augustus. De spelerskaarten worden op donderdag 29 augustus voor de 
trainingen uitgedeeld. Datzelfde geldt voor de ballentassen en voor de wedstrijdkleding. 
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Betaaldata contributie 
Vanaf komend seizoen wordt er gewerkt met automatische incasso. Dat betekent dat 8 maanden lang, vanaf de 
maand augustus, op de 28ste van de maand de contributie (inclusief spelerskaart) wordt afgeschreven. 
 

Bestuurszaken 
Het Bestuur houdt dit seizoen drie keer een "inloopspreekuur", waar iedereen de gelegenheid krijgt om zaken 
laagdrempelig met het Bestuur te bespreken. De data zijn: maandag 7 oktober 2019, maandag 13 januari 2020 
en maandag 9 maart 2020. Het spreekuur vindt plaats in de scheidsrechterkamer in de sporthal van 19.00 uur 
tot 19.30 uur. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om zaken met Bestuur te bespreken. Neem daarvoor 
contact op met de contactpersoon voor jouw team:  
Dames 1, 2 en 3  Alle Grit 
Dames 4, 5, 6 Alexander Brouwer  
Heren-, Dames Recreanten en jeugd  Sylvia de Boer 
Heren 1 + trainers  Lisette Brouwer 
De verkorte notulen van de bestuursvergaderingen zijn, net zoals de afgelopen seizoenen, te vinden op onze 
website www.grouw64.nl onder het kopje “nieuws”.  
 

Teamfoto 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat tijdens de eerste thuiswedstrijd Astrid Wierda van 
alle teams een teamfoto maakt die op de site geplaatst wordt.  
Hierbij ook de oproep aan alle teams om regelmatig een stukje tekst of foto's aan te leveren voor op onze site 
via webmaster@grouw64.nl. Zo krijgen we meer naamsbekendheid en wie weet levert dat nog nieuwe leden 
op en die zijn van harte welkom! 
 

Belangrijke data seizoen 2019-2020 
➢ Geen trainen op maandag 2, donderdag 5 en maandag 9 september 2019 vanwege de Grouster Merke. 
➢ Geen trainen in de herfstvakantie van 21 tot 28 oktober 2019. 
➢ Maandag 16 december 2019 eindejaarstoernooi senioren. 
➢ Donderdag 19 december 2019 wintertoernooi jeugd. 
➢ Geen trainen in de kerstvakantie van 23 december 2019 tot 6 januari 2020. 
➢ Geen trainen in de voorjaarsvakantie van 17 tot 24 februari 2020. 
➢ Potgrondactie vrijdag 6 maart 2020. 
➢ Geen trainen op Goede Vrijdag op 10 april 2020. 
➢ Geen trainen op paasmaandag 13 april 2020. 
➢ Laatste training senioren op maandag 20 april 2020. 
➢ Laatste training jeugd op donderdag 23 april 2020. 
➢ Vrijdag 26 juni 2020 om 20.00 uur ledenvergadering in de Bierhalle. 
 

Introductie- en opfriscursus scheidsrechters 
In de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat aan het begin van het seizoen een "introductie/opfriscur-
sus" wordt georganiseerd waar de regels nog even aan de orde komen, wat te doen wanneer je een wedstrijd 
moet fluiten en er geoefend kan worden met fluiten. Het is de bedoeling op maandag 26 augustus van 20.45 
tot 21.00 uur de theorie te behandelen en op donderdag 29 augustus van 20.30 uur tot 21.00 uur de praktijk. 
Deze avond is voor alle leden, zowel leden die al scheidsrechter zijn als leden die voor het eerst de bok op gaan. 
Interesse? Graag aanmelden voor 26 augustus via secretaris@grouw64.nl. 
 

Spelregelwijzigingen 
Voor het komende seizoen zijn er weer een aantal spelregelveranderingen. Deze veranderingen worden bin-
nenkort gemaild samen met de indeling van de scheidsrechters op de thuiswedstrijden.  
 

Rabo ClubSupport 
De Rabobank stopt met het sponseren van de jeugd en sluit geen nieuwe sponsorcontracten af. In de plaats 
daarvan mag Grouw '64 meedoen met de Rabo ClubSupport actie. In de (stem)periode van 27 september tot 
en met 11 oktober 2019 willen we proberen zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Hoe meer stemmen, 
hoe meer geld onze vereniging verdient. We houden jullie via de site, Facebook en e-mail op de hoogte. 

 

Voor nu wenst het Bestuur iedereen een leuk en sportief volleybalseizoen, 
zonder spierpijn of blessures. 
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