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van de voorzitter

DE OPSLAG

Voorjaar 2009. Lente, nieuw leven, nieuwe
ideeën en nieuwe activiteiten.
Terwijl ik plaats neem achter de laptop en bij
de komende lente denk aan nieuw leven, staat
mijn hoofd alleen maar stil bij het onthutsende
bericht van 6 januari 2009 dat Eli plotseling was
overleden. Verschrikkelijk voor vrouw en
kinderen en wat een impact ook bij het bestuur
en de leden van Phoenix. Naar eer en geweten hebben wij ons best gedaan om
hier de nodige aandacht aan te geven. De contacten met de familie en het
register en foto in de hal, de minuten stilte voor de wedstrijden en het
bijwonen van de kerkdiensten en het aanwezig zijn bij de begrafenis. Je kunt je
niet voorstellen dat Eli niet meer de hal binnenkomt voor een potje volleybal. We
missen hem. En toch gaat het volleybal en het leven door. Ook in het nieuwe jaar
met een nieuwe lente voor de deur en nieuw leven. Nogmaals wens ik de familie
vanaf deze kant nog veel sterkte de komende tijd.
Met deze gedachten valt het niet mee een overgang in te zetten. Toch wil ik een
paar zaken aan de orde brengen.
Het dagelijks bestuur waarvan de penningmeester vorig jaar had aangegeven om
dit jaar na de Algemene Leden Vergadering te stoppen. Dus op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Na een brainstormsessie binnen het bestuur werd
besloten dat ik Cornee zou gaan polsen en vragen voor deze functie. Na dit
gesprek met Cornee besloot hij om de functie van penningmeester aan te
nemen. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee en op de komende ALV wordt
Cornee voorgedragen en kan zijn benoeming een feit worden. Gezien zijn ideeën
over de invulling van het penningmeesterschap heb ik er alle vertrouwen in.
En dan de secretaris, Femke, die heel veel werk heeft verzet richting beleidsplan
en controle op de voortgang, heeft in verband met persoonlijke omstandigheden
het werk tijdelijk neergelegd. Femke had al eerder aangegeven om zich op een
andere manier in te willen zetten voor de vereniging. Ik heb bij dames 1 Jacolien
en Willemien gepolst of zij de functie van secretaris ambieerden. Binnen twee
weken kwam Willemien met de mededeling dat zij wel secretaris wil worden.
Geweldig blij natuurlijk dat we op korte termijn het dagelijks bestuur weer
compleet hebben. Ook voor Willemien zal de voordracht en benoeming plaats
vinden op de ALV. Met een geheel nieuw dagelijks bestuur om mij heen zie ik
met beide bestuursleden de toekomst met vertrouwen tegemoet. Willemien en
Cornee kunnen zich zelf verder voorstellen in deze Opslag.
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De ALV is op dinsdag 24 maart a.s. in de kantine van de sporthal. Bij deze wil ik
iedereen van harte en dringend uitnodigen om te komen.
LEDEN laat het werk niet over aan een klein aantal leden. Als er gestemd of
benoemd moet worden, zorg dan dat je er bent. Je hebt dan invloed op de
beslissingen.
Tot ziens op de ALV op 24 maart!

Kooi
r
e
d
n
Jan va
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in memoriam

DE OPSLAG

In Memoriam Eli Talacua Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotselinge overlijden van Eli
Talacua op 6 januari. Eli was, met enkele tussenpozen, vanaf 1983 lid van onze vereniging. In het
begin als speler van Heren 1, daarna als trainer
- onder meer van Heren 1 en Dames 2 - en de
laatste jaren als RecVol-speler.
We kennen Eli als een betrokken en warm persoon.
Phoenix verliest in Eli een actief verenigingsmens,
vol met liefde voor volleybal. We zullen Eli
bijzonder missen binnen de vereniging.
We wensen Corrianne, Tim, Hanna en Ruben en
overige familieleden veel sterkte. In gedachten zijn
wij bij hen.
Bestuur vv Phoenix

dankbetuiging

DE OPSLAG

Dankbetuiging
Voor alle blijken van medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader Eli
Talacua willen wij jullie heel hartelijk danken.
Het was hartverwarmend te merken dat er zoveel mensen om ons heen stonden
om ons te steunen en te troosten.
Jarenlang speelde Eli met veel plezier bij Phoenix en gaf hij training.
Hij had er vele goede contacten.
Eli heeft zijn leven lang genoten van het volleybalspel en heeft er velen
enthousiast voor gemaakt.
Dat de schok van zijn overlijden ook bij Phoenix groot was konden we merken
aan jullie aanwezigheid, kaarten, bloemen en lieve woorden. De pijn van het
gemis is groot maar het afscheid was door de warmte van iedereen onvergetelijk.
Nogmaals duizendmaal dank!
Corrianne, Tim en Donna, Hanna, Ruben
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even voorstellen

DE OPSLAG

Hallo volleyballers
Sinds eind januari 2009 heb ik het stokje van Femke Boelaars overgenomen:
secretaris van Phoenix! Ik denk dat een hoop mensen niet weten wie ik ben. Ik
zal me dan ook even kort voorstellen. Ik ben Willemien Pruijsen. Ik woon sinds
het jaar 2000, na mijn huwelijk met Jan Arie, in Zaltbommel. Ik heb bij verschillende volleybalclubs gespeeld en vanaf september 2003 ben ik lid geworden van
Phoenix, waar ik bij dames 1 belandde en me daar nu nog bij vermaak. Ik ben
niet zo groot van lengte, en vanaf mijn jeugd heeft men mij al voorbestemd als
spelverdeler. Ik kan dan ook niets anders dan alleen maar dát en eigenlijk bevalt
me dat prima!
Inmiddels heb ik de zorg voor 2 kindjes, Marlies van 6 en Niels van 3 jaar; de 3e
is zelfs op komst. Maar dat weerhoudt mij niet me voor Phoenix te blijven inzetten, en ik zal gewoon mijn taak van secretaris op me nemen. Verder heb ik nog
een 20-urige baan als administratief medewerkster bij de Rabobank in ’s-Hertogenbosch. Al met al, stil zitten doe ik echt niet!
Wat jullie van mij kunnen verwachten? Ik zal het ledenbestand bij gaan houden.
Dat betekent alle aan- en afmeldingen van leden, adreswijzigingen doorvoeren
enzovoort. Verder regelmatig vergaderen met het bestuur en met de commissies
en daarvan verslagen vastleggen. Ook inkomende mail afhandelen, en wat al niet
meer op mijn pad komt.
Heb je vragen of opmerkingen of zomaar wat te melden, schroom niet me aan te
spreken of mail naar secretaris@vvphoenix.org .
Ik wens jullie nog een goed resterend volleybalseizoen!
Willemien
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met het oog op pasen
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Met het oog op Pasen
FASE 1
• Ga naar de supermarkt (Albert Heijn, Em-Té, of welke winkel ook in de buurt)
of een kippenren.
• Bemachtig je eieren en reken deze af.
• Keer huiswaarts.
FASE 2
• Eenmaal thuisgekomen: Breng een pan met een ruime hoeveelheid water aan
de kook.
• Leg er voorzichtig met een lepel de eieren in.
• Reken voor een zacht ei op 4-5 minuten, een halfhard ei 6-7 minuten en een
hardgekookt ei 9-10 minuten. De tijd gaat in zodra het water met de eieren 		
weer aan de kook is.
• Giet het water af en laat de eieren even ‘schrikken’ in koud water, dan kun
nen ze gemakkelijk worden gepeld. Je kunt ook proberen de eieren te laten 		
schrikken met een Halloweenmasker, maar het is twijfelachtig of dit werkt.
FASE 3
• Neem je penseel / kwast / verfroller en de benodigde verfkleuren. (Als dit ma
teriaal niet aanwezig is, ga dan naar FASE 1, en schaf dit aan. Daarna weer 		
naar FASE 3).
• Teken whatever in je opkomt en leef je uit op de eieren. Pas er wel op dat je
met de verfroller niet te hard over de eieren gaat, anders krijg je scrambled 		
eggs met een kleurtje. Tip: Probeer eens een Van Gogh op je ei na te bootsen!
• Laat de verf even intrekken op de eierschaal.
• Serveer de eieren, en laat iedereen je geweldige verfkunsten bewonderen!
Of, als deze niet zo geweldig zijn: verstop de eieren en laat de anderen ze
zoeken.
EET SMAKELIJK!
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phoenix jeugdfeest
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Phoenix Jeugdfeest
Op vrijdagavond 8 mei organiseren wij van 20:00 tot 24:00 uur een gezellig
jeugdfeest in de bar van Sporthal De Ring. We houden een “glitter en glamour”
playback-show en hebben natuurlijk een kei-goeie DJ.
Ieder jeugdlid mag een introducé(e) meenemen. Entree is € 5,- per persoon.
Daarvoor krijg je consumptiebonnen voor 5 (alcoholvrije) drankjes. Ook zijn er
lekkere hapjes.
De jeugdtrainers, -coaches en leden van de commissie jeugdzaken zijn ook
welkom. Laat op de training aan je train(st)er weten of je komt en een
introducé(e) meeneemt.
Om de hele avond in ‘glitter & glamour”-stijl te houden, zou het leuk zijn als je je
kleding hierop aanpast.
Inleveren formulier playback-show: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 april 2009.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, natuurlijk doe ik mee!*								
Naam: ……………………………………………………… Leeftijd: .……
Naam zanger(es)/band: ...……………………………………………….
Naam liedje: ...…………………………………………………………...…
Inleveren bij:
Desirée Thijssen
Karin Klunder
(evenementen commissie -jeugd)		
(jeugdcoördinator)
cez@vvphoenix.org				 cjz@vvphoenix.org
* Zorg zelf voor een cd met je playbacknummer!

jeugdzaken

DE OPSLAG

Jeugd en volleybal bij Phoenix
De vereniging is zeer enthousiast over het, groeiend, aantal jeugdleden, want
ook voor ons geldt “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”. Om de jeugd (en
hun ouders) te laten merken dat wij blij zijn met hun komst én graag zien dat ze
blijven komen, doen wij dan ook aan investeringen. Denkt u aan het aanbieden
van cursussen voor de jeugdtrainers, aangepast materiaal (zoals speciale ballen),
etc. Uiteraard zorgen wij tevens voor trainings- en wedstrijdruimte en train(st)ers/
coaches. Deze laatste zetten zich met enthousiasme iedere week vrijwillig (maar
niet vrijblijvend) in om er voor te zorgen dat de jeugd leuke, sportieve trainingen
en wedstrijden heeft. Overigens doen de meeste train(st)ers zelf tevens mee met
de NeVoBo-competitie waardoor ze niet bij elke wedstrijd van “hun” jeugdteam
aanwezig kunnen zijn.
Van de jeugd zelf verwacht Phoenix echter ook een aantal zaken. De belangrijkste is de aanwezigheid. Dit geldt zowel voor de training als de wedstrijden. Op
donderdagavond wordt er in teamverband getraind om er vervolgens tijdens de
wedstrijd tegen aan te kunnen. De NeVoBo-competitie duurt van eind september
tot eind april, wat inhoudt dat er bijna wekelijks een wedstrijd is (doorgaans op
zaterdag). Houd hiermee rekening door tijdig te kijken naar de wedstrijdschema’s
die door het wedstrijdsecretariaat per e-mail worden toegezonden en tevens in
De Opslag staan. Natuurlijk kan het voorkomen dat iemand een andere afspraak
heeft, waardoor er niet getraind of aan de wedstrijd meegedaan kan worden.
Meld dit dan tijdig bij de trainer, zodat hiermee rekening kan worden gehouden
en de teamgenoten op de hoogte zijn. Het is tenslotte een teamsport! Bovendien
kan bij te weinig spelers en tijdige melding een wedstrijd verplaatst worden.
Daarnaast wordt ook van de ouders en/of verzorgers een aantal zaken verwacht.
Natuurlijk zorgt u er voor dat uw kind trainings- en wedstrijdkleding heeft. Dit
wedstrijdtenue dient na elke wedstrijd, bij tourbeurt door de ouders, gewassen
te worden. Bovendien wordt bij uitwedstrijden, per tourbeurt, een beroep op u
gedaan om voor vervoer te zorgen. Veelal zorgt de trainer/coach voor een rij- en
wasschema. Bent u ingedeeld, maar komt het niet uit, ruil dan onderling.
Zijn er redenen waarom er bepaalde zaken zijn waaraan niet voldaan kan worden,
bespreek dit dan met de trainer/coach of de jeugdcoördinator zodat we samen
kunnen kijken naar een oplossing. Op deze manier maken we er voor de jeugd,
trainers en ouders een leuk en sportief seizoen van!
Karin Klunder - Jeugdcoördinator (cjz@vvphoenix.org)
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phoenix beachtoernooi
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Handen uit de mouwen bij Beach Toernooi
De temperaturen beginnen te stijgen. Op het moment dat jullie dit lezen is het
misschien zelfs al ‘rokjesdag’ geweest. Voor je het weet loopt iedereen weer in
korte broek. En dan is het dus al weer snel mei.
In het weekeinde van Pinksteren (zondag 31 mei) willen we als vereniging weer
het Beach Ternooi op de Markt organiseren. Vorig jaar deden we dat voor het
eerst. Het werd een succes en we hielden er als vereniging nog een behoorlijk
bedrag aan over.
Dat succes is niet mogelijk zonder de hulp van veel leden. Natuurlijk is het leuk
om mee te doen aan het toernooi. Maar helpen in de voorbereiding en op de dag
zelf sluit dat niet uit. Vorig jaar hadden we al een flinke groep die veel werk heeft
verzet. Te veel werk eigenlijk. Daarom hopen we dat de groep die bereid is te
helpen bij al het werk dat bij zo’n toernooi komt kijken, voor de komende editie
flink gaat groeien.
Inmiddels wordt gewerkt aan het verkrijgen van een vergunning bij de gemeente,
is het werven van sponsors in gang gezet en wordt al een voorzichtige begroting
opgesteld.
De evenementencommissie heeft besloten dat we het toernooi ook dit jaar weer
tot een dag beperken. Daar hebben we onze handen vol aan, het toernooi
uitsmeren over twee dagen is teveel gevraagd.
Wie nu al weet dat hij of zij zich in de periode tot aan het toernooi of op de
toernooidag zelf op enige wijze wil inzetten, kan dat melden bij de leden van de
evenementencommissie. Dat zijn Desiree Thijssen, John van de Werken, Leendert
Haijemaije en Kees Tanis. Aarzel niet en doe het meteen. Dan kunnen we alle
betrokkenen uitnodigen voor een vergadering en alvast beginnen met het
verdelen van de taken.
Groet Kees Tanis
Namens de evenmentencommissie
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van heren 2
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Heren 2, je kan er niet meer omheen
Het is zover, na jaren van euforie bij de recreanten heren 1, ligt nu NeVoBo heren
twee op kampioenskoers. We mogen er nu aan gaan denken, met nog ongeveer
4 à 5 wedstrijden in het verschiet liggen we 3 punten op onze directe concurrent
VOKO voor. Heerlijk om in die wetenschap het seizoen uit te kunnen spelen.
Natuurlijk hebben we het kampioenschap nog niet in de knip, maar we staan er
goed voor. Begin januari hebben we de wedstrijd tegen VOKO met 4-0 gewonnen
en dat zorgde voor deze voorsprong. Ondanks dat we de tegenstander wel eens
gevaarlijk dichtbij laten komen, zorgen we er meestal wel voor dat de benodigde
punten naar Phoenix gaan en niet naar de tegenstanders. Oogstrelend is het bij
vlagen, soms is het echt werkvolleybal, maar dat doet er eigenlijk niet toe.
Efficiënt de punten pakken is het motto. We hebben nog twee thuiswedstrijden,
te weten 28 maart en 18 april. We hopen weer op een flink publiek d ons
komt aanmoedigen, we kunnen altijd wat extra steun gebruiken.
In dit stukje wordt vaak over het team geschreven, maar ik wil onze vaste trainer
en coach Phil Metiary ook eens in het zonnetje zetten. Hij is altijd op de
trainingen aanwezig om een stel eigenwijze volleyballers nog wat beter te laten
volleyballen. Dit seizoen slaagt hij daar heel aardig in. Complimenten voor hem.
Het gaat te ver om alle kwaliteiten van de spelers langs te gaan, maar als jullie
bij de komende thuiswedstrijden aanwezig zijn, dan kunnen jullie dit zelf komen
beoordelen. In de kantine kunnen we dan een onder het genot van een lekkere
versnapering de wedstrijd en de talenten doornemen.
Dus, heren twee, je kan er niet meer omheen.

Gemiddeld scoreverloop voor H2 .
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Na afloop van een zware wedstrijd.
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Hart voor je team

In dit stuk neemt, zoals je zult merken, Bart Schut weer een belangrijke plaats in.
Ook al had ik beloofd deze keer iets over iemand anders te schrijven, sorry Bart,
je bent gewoon een geweldig slachtoffer bij gebrek aan een onderwerp! Dus een
goede raad voor het volgende seizoen: watch your words.
Het was 14 februari 2009. Met stramme moed druppelde het team van meisjes
2 de kleedkamer binnen. Een aantal begonnen meteen ijverig om te kleden. Anderen waren zich duidelijk in zichzelf aan het afvragen waarom ze in een overvolle
kleedkamer zaten terwijl ze nu ook een romantisch middagje met hun lover door
hadden kunnen brengen.
Toch voerde het teamgevoel de boventoon, en door de spanning die Valentijnsdag met zich meebrengt had iedereen er zin in. Toen kwam een van de meiden
met een plan op de proppen. ‘Hee, als we nou eens, van ons allemaal, een
valentijnskaart aan Bart geven?’ Instemmend gemompel en gelach. Ze haalde de
kaart uit haar tas. Even een moment van verbijstering; de kaart was versierd met
afbeeldingen van beertjes en hartjes. In stilte vroeg ik me af of een iets neutralere kaart niet denkbaar was geweest, maar daar dachten de meiden anders over.
Enthousiast schreven ze hun namen op een klein briefje dat in de kaart werd
gestopt. Met lichte vertwijfeling en crossed fingers dat er geen ‘I love you’ of een
daar aan gerelateerde tekst in de kaart zou staan, pakte ik hem aan. Tegen alle
verwachtingen in viel het mee, en ook ik zette mijn naam op het briefje. Besloten was om de kaart na de wedstrijd aan Bart te geven, zodat we niet al voor de
wedstrijd in een deuk zouden liggen; volgens de coach zou dat onze kansen op
de winst aanzienlijk verkleinen.
De zwoele valentijnssfeer duizelde door de sporthal; iedereen hield net iets
meer van elkaar vandaag. Een extra aanmoediging, een extra complimentje, het
vriendje van een van de meiden met een rode roos op de tribune… Ja, de kleine
cupidootjes vlogen in het rond, deze koude zaterdagochtend.
Een uur later luidde het fluitje van de scheidsrechter het einde van de wedstrijd
in. Omdat Steffie, in tegenstelling tot de tegenpartij, wél van ons hield (en ja, dit
is een stille verwijzing naar de uitslag van de wedstrijd) trakteerde zij ons na de
wedstrijd op een drankje. Onder hoorbaar gegiebel van de meiden werd de kaart
aan Bart overhandigd.
‘Ach, dankjewel’ was het antwoord, toen hij de kaart opende. Toen hij het kleine
briefje zag: ‘Jemig, moesten jullie bezuinigen of zo?!’
Dat is nou liefde. Wat is de wereld toch mooi.
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programma nevobo

DE OPSLAG

HEREN PROMOTIEKLASSE B (Heren 1)
21/03 1500 H-I-Ambacht, Ridderhal VOLLIDO 1
28/03 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1
04/04 1645 Goirle, De Wissel
GOIRLE 2
18/04 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
DE BURGST 2
PHOENIX 1
BENEVIA 1

HEREN 2E KLASSE E (Heren 2)
18/03 2115 Goirle, De Wissel
28/03 1400 Zaltbommel, De Ring
04/04 1345 Made, Amerhal
18/04 1400 Zaltbommel, De Ring

GOIRLE 3
PHOENIX 2
JOLA/OLYMPUS 3
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
GOIRLE 4
PHOENIX 2
TRIADE-VCT 3

DAMES 1E KLASSE C (Dames 1)
21/03 1315 Dordrecht, De Dijk
28/03 1600 Zaltbommel, De Ring
02/04 2115 Zaltbommel, De Ring
04/04 1700 Tilburg, Sportcentr. UVT
18/04 1600 Zaltbommel, De Ring

BEKO/NEXT VOLLEY D. 3
PHOENIX 1
PHOENIX 1
DUNAMIS 2
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
DE BURGST 3
ATAK ‘55 1
PHOENIX 1
SARTO 4

DAMES 3E KLASSE E (Dames 2)
21/03 1800 Prinsenbeek, De 3 Linden
28/03 1600 Zaltbommel, De Ring
03/04 2045 Zaltbommel, De Ring
04/04 1545 Made, Amerhal
18/04 1600 Zaltbommel, De Ring

SET UP (P) 2
PHOENIX 2
PHOENIX 2
JOLA/OLYMPUS 2
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
DE BURGST 8
TRIADE-VCT 4
PHOENIX 2
SARTO 6

DAMES 3E KLASSE D (Dames 3)
21/03 1500 Ameide, ‘t Spant
28/03 1400 Zaltbommel, De Ring
30/03 1930 Vuren, De Koels
16/04 1945 Zaltbommel, De Ring

AVVA 2
PHOENIX 3
SERVE’68 2
PHOENIX 3

-

PHOENIX 3
SLIEDRECHT SPORT 7
PHOENIX 3
VOLCOM 2
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MEISJES A POULE D (Meisjes 1)
21/03 1900 Waalwijk, De Overlaat
28/03 1230 Zaltbommel, De Ring

AVANTI 1
PHOENIX 1

- PHOENIX 1
- AVVA 1

MEISJES B POULE D (Meisjes 2)
21/03 1100 Dordrecht, De Dijk
28/03 1400 Zaltbommel, De Ring
03/04 1845 Giessen, De Jager
18/04 1400 Zaltbommel, De Ring

BEKO/NEXT VOLLEY D. 3
PHOENIX 1
VOLCOM 1
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
SERVE’68 1
PHOENIX 1
AVVA 1

MEISJES C POULE E (Meisjes 3)
19/03 1845 Zaltbommel, De Ring
28/03 1230 Zaltbommel, De Ring
04/04 1500 Goirle, De Wissel
18/04 1230 Zaltbommel, De Ring

PHOENIX 1
PHOENIX 1
GOIRLE 1
PHOENIX 1

-

AVANTI 1
VOKO IRODION 1
PHOENIX 1
SARTO 1

MEISJES C POULE E (Meisjes 4)
21/03 1530 Waalwijk, De Overlaat
04/04 1130 Oosterhout, Voko-Home
18/04 1230 Zaltbommel, De Ring

AVANTI 1
VOKO IRODION 1
PHOENIX 2

- PHOENIX 2
- PHOENIX 2
- GOIRLE 1

op naar het kampioenschap!

DE OPSLAG

Op 18 april worden alweer de laatste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Dit
kan veelbelovende eindstanden op gaan leveren. Heren 2 en Meisjes 3 staan
namelijk beide aan de top en zijn dus nog in de race voor het kampioenschap. De
teams kunnen de nodige support goed gebruiken, dus kom ze aanmoedigen om
die kopposities te behouden, zodat er 18 april dubbel feest gevierd kan worden!
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standen nevobo

DE OPSLAG

HEREN PROMOTIEKLASSE B (H1)
Team
Ws
Pn
  1 BEKO/NEXT VO 4
17
77
2 GOIRLE 2
18
62
3 SPIVO 2
18
62
4 ZUVO 1
17
51
5 PHOENIX 1
18
44
6 TRIADE-VCT 2
17
41
7 VOKO IRODION 2
18
40
8 VOLLIDO 1
17
38
9 ROWI 1
18
37
10		 BURGST 2
18
32
11		 MIKRO-EL ROO 3
18
30
12 BENEVIA 1
18
16

		 DAMES 1E KLASSE D (D1)				
		 Team
Ws
Pn
1 PODARWIC 1
18
84
2 VOKO IRODION 2
18
59
3 ATAK’55 1
17
55
4 TRIADE-VCT 2
18
55
5 PHOENIX 1
17
50
6 SARTO 4
18
47
7 BURGST 3
17
46
8 VEDO’70 1
18
41
  9 WIK/UNIVÉ 2
18
29
10 HILVER 1
17
27
11 BEKO/NEXT VO 3
18
21
12 DUNAMIS 2
18
16

		 HEREN 2E KLASSE E (H2)
		 Team
Ws
Pn
1 PHOENIX 2
18
61
2 VOKO IRODION 5
18
56
3 REVANCHE’68 1
18
48 x
4 PODARWIC 1
18
40
5 TRIADE-VCT 3
18
37
6 AVANTI 1
18
36
7 GOIRLE 3
18
36
  8 JOLA/OLYMPUS 3
17
30
9 CSS 2
18
24
10 GOIRLE 4
18
22
11		 ATAK’55 5
17
21
12		 SSS 1
18
13

		 DAMES 3E KLASSE E (D2)
		 Team
Ws
Pn
1 DUNAMIS 3
18
67
2 TRIADE-VCT 4
17
49 x
3 PODARWIC 3
18
48
4 SET UP (P) 2
18
46
  5 JOLA/OLYMPUS 2
18
36
6 SSS 3
18
36
7 HILVER 2
17
35
8 BURGST 8
17
33
9 DUNAMIS 4
18
27
10 PHOENIX 2
17
19
11 APOLLO (A) 1
18
14
12 SARTO 6
18
10
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		 DAMES 3E KLASSE D (D3)
		 Team
Ws
Pn
1 AVVA 2
18
65
2 VOLCOM 2
18
54
3 HAAFTEN KW. 1
18
52
  4 WIK/UNIVÉ 5
18
41
5 PHOENIX 3
18
33
6 SLIE.SPORT 7
18
33
7 WHV 3
18
32 + 1
8 VOLLEY MEERK 4
18
29
9 SERVE’68 2
18
25 xx
10		 FLITS 3
18
22
11 VEDO’70 3
18
20		
12 VEDO’70 2
18
14

		 MEISJES B POULE D (M2)
		 Team
Ws Pn
1 FORANTO 1
6
21
2 VEDO’70 1
5
17 #
3 AVVA 1
5
10 x
4 PODARWIC 1
5
10		
5 METEOOR 1
6
10		
6 PHOENIX 1
6
10 #
  7 BEKO/NEXT VO 3
5
9 #   
8 HILVER 2
5
9		
9 SERVE’68 1
6
7		
10 VEDO’70 2
3
6		
11 VOLCOM 1
6
3

		 MEISJES A POULE C (M1)
		 Team
Ws Pn
1 ATAK’55 1
6
22
  2 WIK/UNIVÉ 1
7
19
3 AVANTI 1
5
18
4 AVVA 1
5
13		
5 PHOENIX 1
7
13
6 METEOOR 1
5
8		
7 FLITS 1
5
5		
8 VOLCOM 1
6
5+
9 SMASH’66 1
6
5
10 WHV 1
6
4

		 MEISJES C POULE E (M3 en M4)
		 Team
Ws Pn
1 PHOENIX 1
6
24 #
2 SARTO 1
6
21
3 ATAK’55 2
7
20		
4 GOIRLE 1
6
19 #
5 VOKO IRODION 1
5
11		
  6 VOLLEY MEERK 2
6
11
7 AVANTI 1
5
6		
8 SSS 2
6
6		
9 HILVER 2
5
5
10 PHOENIX 2
7
5
11 UDENHOUT 1
7
4#

BIJ DE STANDEN
x = 4 (5) verliespunten wegens niet of te laat aanwezig zijn.
# = jeugdteam kan geen kampioen worden wegens dispensatie.
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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN
ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

MAART

APRIL

2
3
4
13
14
19
21
23
26
26
31
31

5
6
9
15
17
17
18
19
20
24
26
27

Dylan Welsing
Robin van Willigen
Dalarna van den Bosch
Sophie den Teuling
Pauline Koeman
Elana Hamers
Jan van der Kooi
Frank van Wijk
Willem van der Koppel
Lone van Lunen
Henk van Bruchem
Michelle Bleijenberg

Johan van Hemert
Hedzer van der Kooi
Harry Thijssen
Tim Talacua
Ron Beijeman
Tanja van Grinsven
Marc Keijser
Karin Schut-Hese
Anouk Mijdam
Maud van Bruchem
Carlo Boterman
Thomas van der Maas

MEI
3 Truus Sotthewes
4 Femke Boelaars-Vermeulen
7 Cornee van der Spoel
14 Agnes van Alphen
14 Maaike de Boer
16 Marcel Vroon
21 Pieter Willemsen
21 Marcel Stehmann
26 Harm Elfring
27 Brigitte Scheffer
27 Tineke Rinkel
30 Frans Zondag
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digitale pasfoto

DE OPSLAG

Invoering Digitale Pasfoto Service
De NeVoBo gaat per seizoen 2009-2010 de Digitale Pasfoto Service (DPS) invoeren. Dit houdt in dat de spelerskaarten worden voorzien van een digitale pasfoto.
Inmiddels is het besluit dat tijdens de bondsraad op 13 december 2008 is genomen versoepeld n.a.v. voorgestelde aanpassingen en concreet staat ons nu het
één en ander te doen.
Wie dient vóór 30 juni 2009 een nieuwe pasfoto aan te leveren?
- Spelende (SL)-leden waarvan de spelerskaart is verlopen aan het eind van dit
seizoen (2008-2009).
- Coaches in de nationale competitie, regiodivisie, promotieklasse en eerste klasse
waarvan de spelerskaart is verlopen aan het eind van dit seizoen (2008-2009).
- Schoolfoto’s zijn helaas onbruikbaar, dus ook jeugdleden waarvan de spelerskaart na dit seizoen is verlopen.
Alle bovenstaande groepen leveren hun digitale pasfoto via een aangesloten
fotovakzaak die de foto maakt en levert. Alle leden die een duplicaat spelerskaart
aanvragen, dienen direct bij de aanvraag een digitale pasfoto aan te leveren.
Alle van bovengenoemde leden die vóór 30 juni 2009 een digitale pasfoto hebben aangeleverd, krijgen voor aanvang van het seizoen (2009-2010) een nieuwe
spelerskaart.
Hoe dient de pasfoto aangeleverd te worden?
Het betreffende lid kan de pasfoto laten maken via de, bij de Digitale Pasfoto
Service aangesloten, vakfotograaf. Een fotovakzaak in de buurt kan gezocht
worden op www.digitalepasfoto.nl. Na het maken van de pasfoto voert de fotograaf samen met het lid een aantal gegevens in: naam, adres, geboortedatum,
relatiecode en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de foto bij de
NeVoBo aan de lidmaatschapsgegevens te koppelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de pasfotoverzending op de juiste manier
kan worden afgehandeld.
Als wedstrijdsecretaris en ledenadministrateur van onze vereniging heb ik het
bestuur te kennen gegeven dat ik het organisatorische gedeelte van de invoering op me zal nemen. In de maand April zal iedereen waarvan de spelerskaart
verloopt hierover bericht krijgen. Daarna is het aan het lid zelf !!!! om actie te
ondernemen. Er zullen pasfoto’s moeten worden gemaakt bij een fotovakzaak in
je buurt (eigen kosten). Naast de foto’s die je dus koopt wordt er een digitale foto
naar Sportlink verstuurd die voor de spelerskaart zal worden gebruikt.
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Om direct bij aanvang van de competitie speelgerechtigd te zijn zul je ervoor
moeten zorgen dat de digitale pasfoto VÓÓR 30 juni 2009 aangeleverd is.
Voor vragen kun je altijd met mij contact opnemen.
Karin Schut-Hese (06-10757345)
wedstrijdsecretaris@vvphoenix.org

Bas S., speler Heren 1 / trainer

recreanten zaken
Recreanten zaken

DE OPSLAG

In maart gaat de competitie in de RECVOL zich een beetje aftekenen. De mannen
en vrouwen van het recreantenmixteam doen erg hun best om de setpunten binnen te halen en hebben nog volop kans van de laatste plaats af te komen.
De race in de 2e klasse heren lijkt gelopen en voor H2 en H3 is het onderling treffen op 14 mei de wedstrijd die telt. De stand in eerdere wedstrijden dit seizoen is
3-5 in het voordeel van H3. Met spanning kijken de mannen uit naar die wedstrijd
met vaak veel strijd en emotie.
H1 staat (op het moment van schrijven) 3e in de hoofdklasse. Er is zeker nog
uitzicht op het kampioenschap. Veel setpunten mogen er dan niet meer gemorst
worden. Het is dan mogelijk dat de beslissing pas valt in de laatste wedstrijd
tegen nieuwkomer en koploper Volcom. Phoenix heeft dan wel het voordeel van
een thuiswedstrijd. 28 mei, onthoudt de datum.
H1 doet ook nog mee in het bekertoernooi met ook daar kans op de prijzen.
Actuele standen en uitslagen op de website van Phoenix en op recvol.nl.
Peter “recreantje” Duvekot.
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o Jacolien (D1) een vreemde manier heeft om te laten weten dat ze niet zo’n
zin heeft in het spelen van een wedstrijd?
o Zij tijdens het tanken namelijk diesel in haar op benzine rijdende auto deed?
o Ze door dit incident veel te laat bij de wedstrijd aankwam?
o Dames 1 zelfs reclame maakt voor de sponsor tijdens het douchen?
o   De opdruk ‘Tigo’ namelijk een bewonderenswaardige afdruk op de billen van   
de dames achterlaat?
o De heren deze inside information wellicht interessant zullen vinden?
o Zaterdag 13 en zondag 14 juni het 31e Hajraa Buitentoernooi wordt georganiseerd, dit jaar met het thema GROOOEEEN?
o Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus het 41e Asseneeds Volleybalgebeuren
wordt georganiseerd in Stoepe (België)?
o Beide volleybalweekenden zijn waar buiten op het gras wordt gespeeld?
o Het Hajraa Buitentoernooi het grootste buitentoernooi van West-Europa is?
o Voor beide toernooien inschrijven mogelijk is?
o Phoenix binnenkort weer aan het feesten gaat?
o Het Phoenix Jeugdfeest plaatsvindt op vrijdagavond 8 mei?
o Het Phoenix Slotfeest plaatsvindt op zaterdagavond 9 mei?
o Het Phoenix Beachtoernooi op zondag 31 mei gepland staat?
o Hierover in deze Opslag meer te lezen is?

versterking sponsorcommissie

DE OPSLAG

Gezocht: Versterking voor de Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie is op dit moment krap bemand en is op zoek naar versterking. Heb je affiniteit met sponsoring, commerciële activiteiten en PR en vind je
het leuk om de vereniging een handje te helpen? Informeer dan bij Han
Looijen of stuur een e-mail naar sponsoring@vvphoenix.org. Alle hulp is van
harte welkom!
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Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging voor alle leden
(alleen stemgerechtigd zijn diegenen die
op 1-1-2009 16 jaar of ouder zijn)
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 24 maart 2009 om 20.00 uur in de kantine van sporthal ‘de Ring’
te Zaltbommel.
Indien bij aanvang van de vergadering niet voldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, dan wordt de vergadering na opening gesloten en wordt er om
20.15 uur een nieuwe leden vergadering geopend. Op deze laatste vergadering
kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden.
Agenda:
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Mededelingen
4. Verkiezing stembureau
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2008
6. Ingekomen stukken
7. Jaarverslag 2008
8. Financiën:
a. Exploitatierekening 2008
b. Balans per 31 december 2008
9. Kascommissie:
a. Verslag kascommissie
b. Verkiezing kascommissieleden
Pauze
10. Begroting 2009
11. Voortgang beleidsplan 2007-2010
12. Jaarlijkse Contributieverhoging
13. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden
Tot een half uur voor de vergadering kunt u namen aandragen van leden die
zich kandidaat stellen voor de functie van penningmeester (als opvolger van
Stan Vielvoije) en secretaris (als opvolger van Femke Boelaars). Het bestuur
zal als kandidaten Cornee van der Spoel (voor penningmeester) en Willemien
Pruijsen (voor secretaris) voordragen als nieuwe bestuursleden.
13. Rondvraag
14. Sluiting
Het bestuur verzoekt de leden eventuele vragen schriftelijk in te dienen bij de
secretaris van de vereniging, Willemien Pruijsen, Tjalkstraat 10, 5301 VW Zaltbommel, telefoon 0418 511998, email secretaris@vvphoenix.org en wel tot
uiterlijk 2 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering. Dit om gestelde vragen zo
adequaat mogelijk te kunnen beantwoorden.

notulen alv 2008

DE OPSLAG

NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering
van Volleybalvereniging Phoenix
gehouden op 8 april 2008
1. Opening
Jan van der Kooi (voorzitter) opent om 20.00 uur de vergadering. Aangezien het
vereiste aantal leden niet aanwezig is (20% van de stemgerechtigde leden) sluit
Jan van der Kooi de vergadering. De vergadering wordt om 20:19 uur heropend:
alle aanwezigen (17) worden van harte welkom geheten.
2. Goedkeuring Agenda
Er is één toevoeging op de agenda te weten een herbenoeming van de Kascontrolecommissie.
3. Mededelingen
Er is een aantal mededelingen:
- Bas Sotthewes, Daniëlle van Huet, Thomas van der Maas, Henk Jan Wammes,
Harry Thijssen, Gonny van Zomeren, Karin Schut, Peter Duvekot, Hedzer van der
Kooi en Jacolien Huijben hebben zich afgemeld.
- Femke Boelaars blijft actief als secretaris maar om haar en het bestuur te
ontlasten wordt nog iemand gezocht die bij de Algemene Ledenvergadering en de
bestuursvergaderingen wil notuleren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Femke
Boelaars of Jan van der Kooi.
4. Verkiezing stembureau
De vergadering gaat akkoord met de verkiezing van Frank Scheurwater en Han
Looijen.
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2007
Han Looijen heeft een kleine tekstuele wijziging. Hij wijst naar de 6e regel van
alinea 1 op bladzijde 2. Niet de commissie heeft de sponsoring van de broeken
van heren 1 geregeld, dit was op eigen initiatief. De notulen worden goedgekeurd.
6. Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 6 november 2007
De notulen worden goedgekeurd.
7. Ingekomen stukken
Bas Sotthewes heeft via e-mail aangegeven dat hij een vraag heeft voor de rondvraag (punt 14) betreffende ballen.
Frank van Wijk heeft een voorstel betreffende agendapunt 13 (contributie).
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8. Jaarverslag 2007
Alle leden zijn tevreden met het jaarverslag. Han Looijen mist een korte samenvatting van beleid en financiën (balans en exploitatie). Een korte samenvatting zal
aan het eerst volgende jaarverslag toegevoegd worden.
9. Financiën
a. Stan Vielvoije geeft een toelichting op de exploitatierekening van 2007.
Frank van Wijk vraagt waarom de kosten van de nieuwe shirts van de sponsoropbrengsten zijn afgehaald. Stan Vielvoije meldt dat de sponsoren de shirts
betalen. Dit jaar is van alle sponsoren 100 euro ontvangen. Het is de vraag of
deze opbrengsten volgend jaar dezelfde zijn.
Han Looijen merkt op dat het bedrag van de sponsorgelden vrij laag is gehouden.
De ambitie is groot en er wordt gestreefd naar een veel hoger bedrag. Stan Vielvoije wil dat graag eerst zien en dan geloven. Hij blijft met deze schatting liever
aan de voorzichtige kant.
In 2007 waren de sponsoropbrengsten gesplitst van de kosten van de shirts. In
2008 is alleen de netto sponsoropbrengst opgenomen.
Goed nieuws is dat de accommodatiesubsidie meevalt.
Frank van Wijk vraagt waarom het Beachvolleybaltoernooi onder “evenementen”
staat en niet onder “toernooien” . Jan van der Kooi geeft aan dat dit is gelieerd
aan waar het initiatief ligt, het beachvolleybaltoernooi wordt georganiseerd door
de evenementencommissie.
De trainerskosten zijn erg laag, er moet meer geïnvesteerd worden in trainers. In
materiaal is de afgelopen jaren ook weinig geïnvesteerd.
Boetes: dit jaar hebben we tot nu toe 240 euro aan boetes. Probeer boetes te
voorkomen!! Vraag van Frank van Wijk betreffende boetes. Hoe worden boetes
doorberekend? De boete wordt doorberekend aan het betreffende team en
verdeeld op het aantal teamleden. Een vraag van Ian van Hees is hoe de boetes
inzichtelijk worden gemaakt. De boetes moeten worden gepubliceerd en per team
moet via de mail een overzicht worden gegeven.
Jochem Burgers vraagt of het zinvol is het clubblad te blijven drukken in plaats
van het digitaal te verspreiden. De kosten van het verschil van digitaal en verspreiding van drukwerk zijn nihil en uit een enquête is gebleken dat er behoefte is
aan een fysiek blad.
b. balans per 31 december 2007
De cijfers spreken voor zich. Er zijn geen reacties gekomen op de (forse) verhoging van de contributie. Goed was de persoonlijke benadering door middel van
een brief naar de ouders waarin de contributieverhoging uitgelegd werd.
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10. Kascontrolecommissie
a. Verslag kascommissie.
In de kascontrolecommissie 2008 zaten Rudy Klunder en René van Rijen en als
reserve Ron Beijeman. René van Rijen is geen lid meer en Ron Beijeman is voor
deze avond verhinderd. Officieel worden Rudy Klunder en Marco Vissers benoemd. De verklaring van de dechargeverlening is akkoord bevonden.
b. Verkiezing kascommissieleden.
Kascontrolecommissie 2009 gaat bestaan uit Rudy Klunder en Jeroen Blokhuis
met als reserve Ian van Hees.
11. Begroting
Begroting 2008 wordt door Jan van der Kooi kort toegelicht. De begroting wordt
goedgekeurd.

12. Beleidsplan
Het door het bestuur opgestelde beleidsplan wordt met de leden doorgenomen.
Han Looijen merkt op dat hij blij is dat het monitoren van de vooruitgang als
standaard item op de algemene ledenvergadering staat. Het beleidsplan heeft
een doorloop tot 2010 en tijdens vergaderingen wordt deze lijst geijkt en geactualiseerd. Er moet nog wel een kolom toegevoegd worden waar de status (stand van
zaken) zichtbaar wordt. Het bestuur zal deze wijzigingen verwerken in het plan.
13. Jaarlijkse contributieverhoging
Frank van Wijk stelt voor om de contributie te verhogen met een stijging van
2%, dat is de inflatie correctie. Reden is dat de vorige contributieverhoging al vrij
stevig was. Het tegenvoorstel komt van Stan Vielvoije om de contributie te verhogen met 4 %. Zijn motivatie is dat in het verleden de contributie niet voldoende
verhoogd is. Er moet rekening gehouden gaan worden met inflatie op huren, hoge
trainerskosten e.d. Liever over een paar jaar niet weer een “inhaalslag” wat betreft
een verhoging. Met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt het voorstel van
Stan Vielvoije aangenomen.
14. Rondvraag
Per e-mail vraagt Bas Sotthewes of er nieuwe ballen nodig zijn. Desirée Thijssen merkt op dat er wel eens ballen mee naar huis worden genomen voor een
volgende training. Het bestuur gaat inventariseren hoeveel ballen er momenteel
aanwezig zijn.
Jeroen Blokhuis meldt dat de antennes in slechte staat zijn. Han Looijen vraagt of
Sportfondsen met betrekking tot het materiaal wel aan onze eisen voldoet. Hoe is
e.e.a. in het contract vermeld. Het bestuur gaat dit uitzoeken.
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Jeroen Blokhuis merkt ook op dat de zaal erg koud is. Henk Kooyman is hierover
al eens benaderd. De temperatuur in de sporthal valt binnen de norm. Het bestuur
neemt dit op en gaat een gesprek plannen met Sportfondsen.
Phoenix doet mee aan de “I love my club” actie (internet). Han Looijen geeft een
toelichting en roept op om lid te worden. Voor ieder aangemeld lid gaat er geld
naar de vereniging.
Frank Scheurwater en Han Looijen kijken of er animo is voor een voorbereidingstoernooi. Zij zullen zich hierbij richten op de promotieklasse teams.
Enkele leden bij Podarwic komen uit Zaltbommel en Gameren. Zou er een
samenwerkingsverband kunnen worden aangegaan betreffende het delen van
kennis en trainingen. Podarwic heeft veel jeugd. Het bestuur gaat dit oppakken.
Nieuwe ballenbakwagens zijn hard nodig, aldus Jeroen Blokhuis. Eén is er zelfs
kapot. Deze bakken zijn duur, er moet gekeken worden of dit financieel haalbaar
is.
De tussennetten zijn stuk en gevaarlijk merkt Jochem Burgers op. Hierover moet
contact worden opgenomen met Sportfondsen.
15.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20:47 uur.
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jaarverslag 2008
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Bestuurssamenstelling
Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat krachtens de statuten uit vijf
leden, waaronder de voorzitter, de penningmeester en de secretaris (het dagelijks
bestuur). Het dagelijks bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 28 maart 2006 van de leden het fiat gekregen om zich intern te beraden
over de vraag welke (commissie-)leden de twee overgebleven plaatsen binnen
het algemeen bestuur zouden moeten gaan vervullen. Op 4 april 2006 is door
het dagelijks bestuur besloten de coördinatoren van de Commissie Jeugd Zaken
(CJZ) en de Commissie Recreanten Zaken (CRZ) hiervoor te benaderen. De
jeugdleden en recreanten vormen immers een groot en belangrijk deel van het
ledenbestand. Beide coördinatoren zijn bereid gebleken in het algemeen bestuur
plaats te nemen.
De bestuurssamenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd en zag er gedurende
het verslagjaar als volgt uit:
voorzitter
penningmeester
secretaris
coördinator CRZ
coördinator CJZ

Op 1-1-2008

Op 31-12-2008

Jan van der Kooi
Stan Vielvoije
Femke Boelaars-Vermeulen
Peter Duvekot
Karin Klunder-Muntenga

Jan van der Kooi
Stan Vielvoije
Femke Boelaars-Vermeulen
Peter Duvekot
Karin Klunder-Muntenga

Vergaderingen
In het verslagjaar 2008 heeft het algemeen bestuur vijf maal vergaderd. Daarnaast zijn er drie gezamenlijke vergaderingen geweest van het algemeen bestuur en de coördinatoren van de commissies. Naast deze vergaderingen zijn er
informele bijeenkomsten geweest om de lopende zaken te behartigen.
Financiën
Op de ALV van 24 maart 2009 wordt het financiële beleid van de vereniging
tijdens het verslagjaar 2008 verantwoord.
Ledenbestand
Op 1 januari 2008 telde de vereniging een totaal van 150 leden: 139 actieve
leden en 11 vijfjesleden. Op 31 december 2008 werd een ledenaantal genoteerd
van 145 (134 actieve leden en 11 vijfjesleden). Dit jaar is het ledenaantal met een
aantal leden afgenomen.
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Commissie Recreanten Zaken - coördinator Peter Duvekot
Het aantal recreantenleden binnen de vereniging is in het jaar 2008 stabiel gebleven. De recreanten trainen wekelijks. Naast de wekelijkse trainingen, op donderdagavond, zijn er drie herenteams en een gemengd team (de recreantenmix)
actief in de recreantencompetitie van RECVOL Rivierenland. De recreantenmix
komt in de RECVOL-competitie uit in de 1e klasse, het 2e en 3e herenteam speelt
in de 2e klasse en het 1e herenteam komt uit in de hoofdklasse. In deze hoofdklasse behaalde het Phoenixteam in de competitie 2007-2008 het kampioenschap.
Na eerdere kampioenschappen in de 1e klasse en in de hoofdklasse was dit voor
het 1e herenteam het vierde kampioenschap op rij.
In het bekertoernooi kwam het 1e herenteam wel in de finale maar kon de beker
niet mee naar Zaltbommel nemen. In het beker toernooi 2008-2009 is Phoenix 1
doorgedrongen tot de kwartfinale.
Halverwege de competitie 2008-2009 (eind december) stond de recreantenmix
10e met 3 setpunten uit 7 wedstrijden. Heren 3 bezette met 13 punten uit 6 wedstrijden de 2e plaats. Heren 2 met 10 uit 6 een 5e plaats. Heren 1 is met 17 uit 5
wedstrijden 2e in de hoofdklasse.
Commissie Jeugd Zaken – coördinator Karin Muntenga
In 2008 hebben zich 15 nieuwe jeugdleden aangemeld, maar helaas hebben
we ook van 8 leden afscheid genomen wegens bijvoorbeeld verhuizing of een
bijbaantje. Aan het einde van het jaar stond de teller dan ook op 59 jeugdleden.
Wederom een succesvol jaar voor de jeugdafdeling! Op sociaal gebied is de
jeugd een leuke groep met veel vriendjes en vriendinnetjes die op donderdagavond samen gezellig en sportief bezig zijn. Tevens wordt op volleybaltechnisch
gebied vooruitgang geboekt.
CMV
De jongste jeugd, zowel meisjes als jongens, neemt deel aan CirculatieMiniVolleybal (CMV). Dit principe wordt voor het vijfde jaar concreet in de trainingen
toegepast en biedt groeimogelijkheden. Soms wordt deelgenomen aan een CMVtoernooi (één dag). In verband met de groei van het aantal jeugdleden en het
daardoor ontstane ruimtegebrek in Sporthal De Ring traint het CMV-team sinds
september 2008 op een andere locatie, namelijk de sporthal van het Cambium.
Hierdoor blijft de donderdagavond de verenigingsavond. Daarnaast is er gestart
met het gebruik van de Spike score-pas. Hierop kan de train(st)er dmv stickers
het CMV-niveau en de vooruitgang van het jeugdlid aangeven.
NeVoBo
De NeVoBo-jeugd is wederom gegroeid waardoor er in 2008-2009 vijf teams
mee doen aan de competitie (in 2007-2008 nog vier teams). Bij elk van deze
teams is een goede spelontwikkeling te zien en zijn er mooie volleybalprestaties
neergezet.
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Het meisjes 1 team van 2007-2008 is doorgestroomd en vormt in seizoen 20082009 dames 3. Hierdoor valt dit team niet meer onder de jeugdafdeling. Alle
jeugdteams zijn hierdoor opgeschoven.
Meisjes 1
Dit team speelde in seizoen 2007-2008 in klasse A, poule E en sloot het seizoen
af met een 9de plaats. Op de helft van de competitie 2008-2009 staat dit team op
een 5de plaats (klasse A, poule C).
Meisjes 2
In seizoen 2007-2008 behaalde dit team een 5de plek in klasse B, poule D. Het
team behoudt het niveau en staat halverwege seizoen 2008-2009 in dezelfde
klasse en poule op dezelfde plek.
Meisjes 3 en 4
Meisjes 3 is in 2007-2008 op een 10de plaats geëindigd in klasse C, poule E.
In seizoen 2008-2009 heeft het team versterking gekregen van Meisjes 4 dat in
dezelfde klasse en poule speelt. Dit zorgt voor veel spanning en sensatie tijdens
de thuiswedstrijden tegen elkaar. Meisjes 3 staat halverwege het seizoen op de
1ste en meisjes 4 op de 9de plaats.
Jeugdmix 5
In december 2008 is bepaald dat er vanaf januari 2009, vanuit CirculatieMiniVolleybal, een nieuw jeugdmixteam wordt gestart. Zij nemen wellicht het volgende
seizoen deel aan de competitie.
Jongens 1
Aan het begin van het seizoen bleken er helaas nog maar 4 jongens te zijn, waardoor het te kostbaar werd om hiervoor een veld en trainer beschikbaar te houden.
Dit team is helaas dan ook opgeheven. De jongens zijn verdeeld over diverse
teams (NeVoBo-heren 2, Recvol-mix en jeugd) en nemen deel aan wedstrijden.
Uiteraard blijven we proberen om meer jongens te krijgen, zodat we een nieuw
jongensteam kunnen vormen en hiermee de aansluiting op de herenteams weer
kunnen opbouwen.
Jeugdwervingsactiviteiten:
In samenwerking met de Gelderse Sportfederatie (GSF) hebben we in 2008 aan
diverse activiteiten meegedaan om volleybal bij de jeugd uit de Bommelerwaard
onder de aandacht te brengen. In april is er in sporthal De Ring tijdens een sportinstuif voor basisschoolkinderen een volleybal-clinic verzorgd.
In augustus vond CU! Around Zaltbommel plaats. Tijdens deze avond kon de
middelbare schooljeugd op de markt in Zaltbommel aan verschillende sporten
meedoen, waaronder beachvolleybal. Er is een korte demonstratie gegeven en
vervolgens kon de jeugd zelf aan de slag.
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In november en december zijn er drie clinics gegeven in het kader van “Sportblokken teamsporten”. Op de middelbare scholen heeft GSF een introductieles
gegeven waarna de scholieren zich konden aanmelden voor de clinics. Helaas
was de opkomst bij de activiteiten relatief laag. Echter, de activiteiten werden door
de aanwezigen als leuk ervaren en hebben minimaal 2 jeugdleden opgeleverd.
Nevenactiviteiten
In januari hebben we, in samenwerking met de CEZ, een jeugdfeest georganiseerd. Een gezellige avond waar veel jeugd is geweest. Er werd volop gedanst en
meegedaan aan een jumpstyle-workshop.
Daarnaast hebben we wederom een poging gedaan om een Phoenix Recreatief Jeugdtoernooi te organiseren. Hiervoor hebben we een aantal verenigingen
uit de omgeving benaderd. Helaas kwamen hierop geen aanmeldingen wegens
vakantie, andere toernooien en/of bezigheden. Uiteindelijk hebben we met onze
eigen jeugd een spellenmiddag in de sporthal gehouden. Het werd een gezellige
middag met teamopdrachten, drinken, een snack en een presentje na afloop.
Van Sinterklaas hebben de jeugdleden een chocolade Piet of Sint ontvangen.
Commissie Technische Zaken – coördinator Tineke Rinkel
Het afgelopen jaar heeft de Commissie Technische Zaken, bestaande uit Bas
Sotthewes, Marcel Vroon en Tineke Rinkel, zich vooral bezig gehouden met de
dagelijkse gang van zaken. Na roerige jaren in 2006 en 2007, is 2008 wat rustiger
verlopen. Het fluiten van uitwedstrijden gaat zo z’n gangetje. De jeugd blijft maar
groeien, dus hebben we hier en daar wat extra zalen moeten huren om te voldoen
aan de wens van allen om te kunnen trainen. Dames 1 is kampioen geworden
en gepromoveerd naar de 1ste klasse; Heren 2 staat op het punt om in 2009 dit
kunstje te herhalen. We hebben een nieuw Dames 3 in de derde klasse, die het
erg goed doen. Kortom bij de senioren gaat het goed.
Voor het meetrainen bij hogere teams is het afgelopen seizoen de mogelijkheid
geboden voor een aantal van de jongens om bij Heren 2 mee te gaan trainen, ook
spelen zij op zaterdag af en toe een puntje mee. Voor Dames 3 is dat bij Dames
1 het geval geweest. En ook de jeugd wordt gestimuleerd om nieuwe dingen te
leren door met hogere teams mee te gaan trainen. Door alle trainers wordt hier
positief op gereageerd, waar we erg blij mee zijn.
We trainen tegenwoordig op donderdag in twee verschillende zalen, doordat we
zoveel nieuwe aanmeldingen bij de jeugdleden hebben gehad. Dat is op zich
natuurlijk positief nieuws, maar voor het volgende seizoen willen we toch kijken
of er een mouw aan te passen valt om toch ook de jongste jeugd in dezelfde
sporthal te kunnen laten trainen. Ook op maandag trainen we door ruimtegebrek
op 2 locaties. Meisjes 1 traint in de Ring, terwijl de overige teams die een 2de
training hebben in het Cambium trainen.
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De vloer in het Cambium is het afgelopen jaar een probleem geweest. Uiteindelijk
heeft het Sportfondsenbad een hele nieuwe vloer gelegd, waardoor ook daar
weer volop getraind kan worden.
Commissie Publiciteits Zaken – coördinator Karin Schut-Hese
De CPZ bestond begin 2008 uit Karin Schut-Hese, Frank van Wijk, Anita Oskam
en Kees Tanis. Binnen de commissie zijn de taken verdeeld. Karin is coördinator
van de commissie en woont namens de commissie bestuursvergaderingen bij.
Tevens houdt zij zich bezig met de advertenties voor het clubblad. Frank beheert
de website. Kees draagt zorg voor berichtgeving naar de media. En Anita en
Frank vormen samen de redactie van het clubblad.
Clubblad advertenties
In juli/augustus worden de adverteerders in het clubblad benaderd voor prolongatie van hun bijdrage. De kosten voor een advertentie zijn € 25,- voor een ½ pagina en € 50,- voor een hele pagina. De inkomsten van de advertenties bedragen
€ 500,-. Drukkerij Van De Garde / JEME is verantwoordelijk voor het drukwerk.
Daarnaast gebruikt Van de Garde / JEME de achterzijde van het clubblad voor
hun eigen advertentie.
Clubblad algemeen
Clubblad ‘de Opslag’ komt vier keer per seizoen uit, specifiek in oktober, december/januari, maart en mei/juni. Naast alle leden en adverteerders ontvangen ook
de ereleden, de vijfjesleden, de sponsors, de Club van 50 leden, de sportredactie
van het Brabants Dagblad, Weekblad de Toren en Het Kontakt, en sportverslaggever Henk van de Bosch van het Brabants Dagblad het clubblad.
Overige PR activiteiten
Wedstrijdverslagen van Heren 1 en Dames 1 worden wekelijks gemaakt door
Kees Tanis en verstuurd naar het Brabants Dagblad en Het Kontakt. Bij bijzondere activiteiten of prestaties worden de redacties van de kranten ingelicht. Resultaat van deze acties is een wekelijkse vermelding van Phoenix in de kranten.
Twee tot driemaal per jaar wordt de berichtgeving met een foto ondersteund.
Commissie Evenementen Zaken – coördinator Leendert Haijemaije
De evenementencommissie van Phoenix werd ook dit jaar weer gevormd door
Leendert Haijemaije, Desirée Thijssen, John van de Werken en Kees Tanis.
Dit kalenderjaar werd voor het eerst een feest gehouden voor de jeugdteams.
Gezien de leeftijd van de doelgroep werd het een alcoholvrij feest. De praktijk
leerde dat ook dat best gezellig kan zijn. Het feest werd goed bezocht. Er was
een dj en een workshop-dansen.
Het eindfeest stond dit keer in het teken van Holland. Er werd alleen Nederlandse
muziek gedraaid. Er was ook weer een barbecue. Het was niet heel erg druk,
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maar wel erg gezellig. Ook de jeugdleden waren hier welkom en een deel heeft
dit eindfeest ook bezocht.
Voor het eerst dit jaar was de organisatie van het beachtoernooi in het Pinksterweekeinde in handen van Phoenix. Daar is enorm veel tijd in gaan zitten maar
met inzet van veel clubleden is het toernooi prima verlopen. Het heeft de vereniging ook een mooi bedrag opgeleverd. Omdat het de eerste keer was, werd
besloten er een eendagsevenement van te maken. Te overwegen valt, er in 2009
toch weer een tweedaags toernooi van te maken omdat er voldoende inschrijvingen waren, zelfs met een wachtlijst.
In de decembermaand is rond Sinterklaas voor de jeugdleden een tractatie verzorgd. Rond Kerst is weer het Jan vd Kooi-toernooi gehouden. Het toernooi is in
goede sfeer verlopen.
Wedstrijdsecretariaat/contactpersoon uitslagen/ledenadministrateur
NeVoBo/contactpersoon Calamiteiten– Karin Schut-Hese
Karin Schut-Hese zorgt als wedstrijdsecretaris/contactpersoon uitslagen voor
de organisatorische randvoorwaarden voor het spelen van de wedstrijden. Zij
verspreidt het wedstrijdprogramma onder de competitiespelende leden en geeft
wedstrijdwijzigingen door of vraagt wijzigingen aan. Daarnaast deelt de wedstrijdsecretaris de tellers voor alle wedstrijden en scheidsrechters voor wedstrijden van Dames 2, 3 en Meisjes 1, 2, 3 en 4 in. Bij thuiswedstrijden worden de
wedstrijdformulieren voorbereid en na afloop van de wedstrijden verwerkt; de uitslagen worden doorgegeven aan de bond en de verschillende formulieren worden
naar de bond opgestuurd. Daarnaast wordt elke week de actuele stand gemaild.
In de week voorafgaand aan een wedstrijdweekend wordt per mail een herinnering gestuurd met betrekking tot aan de wedstrijden toegewezen scheidsrechters en tellers. Tevens worden de uitscheidsrechters via de email herinnerd
aan de aan hen toegewezen wedstrijden.
Ledenadministrateur NeVoBo
De ledenadministratie van de NeVoBo is per ingang van seizoen 2008/2009 ondergebracht bij Sportlink. Karin Schut-Hese is aangemeld als ledenadministrateur
en heeft hierdoor toegang tot het digitale ledenbestand van de NeVoBo. Zowel
aan- en afmeldingen als overige mutaties in de bestandsgegevens worden door
de ledenadministrateur digitaal verwerkt.
Calamiteiten
Per ingang van seizoen 2008-2009 is er aan de adresgegevens van iedere vereniging - terug te vinden in het adresboek op de site www.zuid-west.nevobo.nl een calamiteitennummer toegevoegd. Voor vvPhoenix is dat het mobiele nummer
van de wedstrijdsecretaris.
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Sponsorcommissie– coördinator Han Looijen
De Sponsorcommissie bestond in 2008 uit Han Looijen en Femke Boelaars. In
2009 zal deze commissie moeten worden uitgebreid naar tenminste 3 personen.
Sponsoring algemeen
Nadat in 2007 vooral is gekozen voor de quick wins (het verlengen van de bestaande sponsorcontracten), zijn medio 2008 nieuwe sponsorcontracten gesloten;
allen voor de duur van 3 jaar. Alle contracten hebben zich beperkt tot kledingsponsoring en derhalve is de mogelijkheid van verenigingssponsoring niet nader ingevuld. Gezien de recent afgesloten contracten is het vooralsnog niet de verwachting
dat hier verandering in komt.
In de zomer van 2008 zijn met de volgende bedrijven sponsorovereenkomsten
voor de komende 3 jaar (met tussen haakjes de betreffende teams) gesloten:
Tensing (Heren 1)
Akertech (Heren 1)
Stadscafé (Heren 1 en Dames 2)
Bureau Van Zadelhoff (Dames 1)
Tigo (Dames 1)
De Eelder (Heren 2)
ISES International (Heren 2)
Hero Catering (Dames 2)
Café De Spin (Dames 3)
Promo.nl (Dames 3)
Brandwijk (Dames 3)
Sport2000/Stehmann (Meisjes 1)
Huis Brakel (RecVol Heren 1)
Hoevens Schoenen (RecVol Mix)
Middels gestandaardiseerde overeenkomsten is eveneens getracht zoveel
mogelijk eenduidigheid te creëren in de overeenkomsten met bedrijven, hoewel
het altijd oplossingen op maat blijven.
Om de sponsors extra aandacht te geven, is er een sponsordoek vervaardigd dat
gebruikt wordt tijdens wedstrijddagen. In 2009 zal de betrokkenheid met sponsors verder vorm gegeven dienen te worden, teneinde de relatie te vergroten /
versterken.
In het voorjaar en de zomer van 2009 zal getracht worden het aantal sponsors te
vergroten, waarbij het doel is dat alle teams voorzien zijn van tenminste 1 sponsor.
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Club van 50
Met ingang van het seizoen 2007-2008 is de Phoenix Club van 50 opgezet. Deze
laagdrempelige vorm van sponsoring heeft op 31 december 2008 18 leden; zowel
particulieren als bedrijven. Hierbij kan geconstateerd worden dat het streefaantal
van 30 op 31 december 2008 (zie jaarverslag 2007) niet gehaald is.
Per lid wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van 1 jaar, waarbij
het lidmaatschapsgeld op €50,- is vastgesteld. De sponsorcommissie draagt, in
samenwerking met de penningmeester, zorg voor de tijdige facturering en contractbeheersing.

Bestuur vv Phoenix

Het bestuur wil iedereen (leden, trainers, coaches, ouders van jeugdleden en
anderen) die zich ook dit jaar weer vol overgave voor de vereniging heeft ingezet
van harte bedanken!
Jullie inzet is voor de vereniging van levensbelang.
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Club van 50
Volleybalvereniging Phoenix
1. Jan van der Kooi

2. RMRJ Holding BV

3. Moolenaar Makelaardijk OG

4. Huis Brakel

5. Marcel Vroon

6. Bas Sotthewes

7. Jan’s Tattooshop

8. Buskers Tuin&Serrecomfort

9. Kunst van René

10. Stan Vielvoije

11. Phoenix Recreanten Heren 2

12. LDB Production

13. Bouwkundig Tekenbureau De Block

14. Phoenix Dames 1

15. All Print

16. Webo Projects Renkum

17. ISES International

18. SYRA Arts

19. ?

20. ?

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvphoenix.org
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trainingsinformatie

DE OPSLAG

Trainer van

Trainer/ster

Telefoonnummer

CMV
Petra Vonk
Do 17.45 – 19.00, Cambium Douwe Vonk

06 – 48931367

Jeugd Meisjes 1
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Pauline Koeman

06-51270709

Jeugd Meisjes 2
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Brigitte Scheffer
Steffie van Grinsven

06 – 19858863
06 – 52235178

Jeugd Meisjes 3
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Desirée Thijssen

06 – 18129327

Jeugd Meisjes 4
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Carola Thijssen
Danielle van Huet

06 – 10351165
06 – 11256088

Jeugd Meisjes 5
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

Dames 1
Tim Talacua
Ma 19.30 – 21.00, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring

06 – 41666284

Dames 2
Jeroen Blokhuis
06 – 45768204
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Marien Cahuzak (coach)
Do 19.30 – 21.00, De Ring
Dames 3
Bas Sotthewes
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Tomas van Woerkom
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06 – 53304389
06 – 48656805

Heren 1
Ron van Elst
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring

06 – 53743249

Heren 2 + Recreanten H1
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Phil Metiary

06 – 52498740

Arnold van Beuzekom

06 – 22244376

Recreanten Heren 2 + 3
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Recreanten Mix
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Informatie sporthal:
De Ring, Thorbeckestraat 55, Zaltbommel, 0418 – 514535 (tel. kantine)
Cambium, Buys Ballot, Courtine 4, Zaltbommel, 0418 – 515417
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van de penningmeester

DE OPSLAG

Lidmaatschapskosten vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering
van 8 april 2008.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 38,10

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 27,60

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 121,70

Bondscontributie senioren ³

Per Jaar

€ 48,00

Bondscontributie junioren

Per Jaar

€ 28,00

Per Jaar

€ 16,00

Bondscontributie recvol

4

3

		
1) Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 		
		 jaar nog niet hebben bereikt.
2) Het gezin mag hierbij maximaal uit 2 volwassenen bestaan.
3) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat 		
		 meedoet aan de NeVoBo-competitie.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speel dat 		
		 meedoet aan de RecVol-competitie.
5) De bondscontributies worden in het nieuwe competitieseizoen opnieuw vast		
		 gesteld op basis van de verplichte afdracht aan de desbetreffende bond.
De lidmaatschapskosten worden per kwartaal door middel van automatische
incasso geïnd. Indien geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven dan
dient de contributie per vooruitbetaling voor het gehele kalenderjaar betaald te
worden.
Daarnaast wordt er 1 maal per jaar aan alle competitiespelende leden een bedrag
ad €5,- in rekening gebracht volgens het kledingreglement.
Vijfjesleden
Vijfjes leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ad € 5,--, zoals is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2002.
Gegevens voor jaarlijkse vooruitbetaling
Rabobank Bommelerwaard te Zaltbommel
Rekeningnummer 37.43.98.526
Ten name van: Volleybalvereniging Phoenix te Zaltbommel
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