maart 2010

inhoudsopgave

DE OPSLAG

Bestuur
Van de Voorzitter
Van de Redactie
In Memoriam
ALV Enquête
Van Heren 2: Eerste Klasse Te Hoog Gegrepen
Column: Regelmaffia
Geboren!
Van de RecVol Dames
Programma NeVoBo
Standen NeVoBo
Kaarten Bestellen voor Volleybalwedstrijden
Wist u Dat?
Jaarverslag 2009
Balans 2009
Verjaardagen
Club van 50
Trainingsinformatie
Van de Penningmeester

4
5
6
7
7
9
10
12
13
15
18
21
22
25
34
36
39
41
42

Inleveren van kopij voor de Opslag van mei 2010 kan tot en met
donderdag 20 mei.
opslag@vvphoenix.org

MAART 2010

www.vvphoenix.org

3

bestuur

DE OPSLAG

 	

4

Voorzitter			
Jan van der Kooi			
Hoogaarsstraat 7			
5301 XS Zaltbommel		
Tel. 0418 – 51 82 69		
voorzitter@vvphoenix.org

Commissie Publiciteitszaken
Karin Schut-Hese
Citadel 41
5301 JG Zaltbommel
Tel. 0418 – 54 02 12
cpz@vvphoenix.org

Penningmeester			
Cornee van der Spoel		
De Zandkampen 14		
5301 WE Zaltbommel		
Tel. 				
penningmeester@vvphoenix.org

Commissie Evenementenzaken
Leendert Haijemaije
De Zandkampen 92
5301 WV Zaltbommel
Tel. 06 – 53586409
cez@vvphoenix.org

Secretaris			
Willemien Pruijsen - van Luijk
Tjalkstraat 10		
5301 VW Zaltbommel		
Tel. 0418 – 511998		
secretaris@vvphoenix.org		

Wedstrijdsecretariaat
Karin Schut-Hese		
Citadel 41
5301 JG Zaltbommel
Tel. 0418 – 54 02 12
wedstrijdsecretaris@vvphoenix.org

Sponsorcommissie		
Han Looijen			
Karstraat 39			
5301 BP Zaltbommel		
Tel. 0418 – 51 72 72		
sponsoring@vvphoenix.org

Commissie Recreantenzaken		
Toine Velthuijsen 			
Heer Balderikstraat 141
5302 XH Zaltbommel			
Tel.
crz@vvphoenix.org

Commissie Technische Zaken
Samengevoegd met CJZ		
Kimberley Brandwijk		
Peperstraat 22			
5314 AN Bruchem		
Tel. 				
ctz@vvphoenix.org		

Commissie Jeugdzaken
Samengevoegd met CTZ
Bas Sotthewes
Karstraat 29
5301 BP Zaltbommel
Tel. 06 - 53304389
cjz@vvphoenix.org

Phoenix Homepage		
www.vvphoenix.org 		

Scheidsrechtercoördinator
vacature

MAART 2010

van de voorzitter

DE OPSLAG

Vacature
Kopij insturen voor 11 maart 2010. Op 11 maart
2010 vindt de algemene ledenvergadering plaats
van onze club. Mag ik nog iets schrijven? Heeft
het zin om iets in te sturen als ik straks geen
voorzitter meer ben? Kan ik beginnen met “het
laatste stukje van de voorzitter”? Alleen bovenstaande tekst is eigenlijk voldoende en dan hoef
ik mij niet druk te maken om achter het toetsenbord
te gaan zitten.
Ik had binnen het bestuur aangegeven dat het na 10 jaar voorzitterschap tijd
wordt voor nieuw bloed en nieuw elan. Na dit in het bestuur en in de vereniging
te hebben gegooid liet ik de afgelopen 10 jaar voor mezelf de revue passeren.
Veel hoogtepunten en dieptepunten op sportief en sociaal niveau kwamen langs.
Hoogtepunten waren de kampioenschappen van verschillende teams. Dieptepunten waren er na het overlijden van Phoenixleden die zich op de een of andere
manier hebben ingezet voor Phoenix als trainer, coach, voorzitter en/of speler.
Werken in het bestuur met verschillende secretarissen en penningmeesters die
allemaal op hun beurt een steen bijdroegen. Ik heb er veel plezier in om sturing
te geven aan een bestuur en aan commissies, waarin veel leden zich volledig
inzetten. Als de vereniging of het bestuur geen bestuurskandidaat gaat voordragen, dan denk ik: ik ga gewoon lekker door. Kan ik alsnog achter het toetsenbord gaan zitten om, na het verstrijken van de deadline, kopij in te zenden.
Bij de voorbereiding van de alv heb ik met het hele bestuur gesproken en gediscussieerd over nieuwe bestuursleden en ook gesproken over mijn positie. In
helderheid en duidelijkheid was de wens om door te gaan als er geen andere
kandidaten zijn of komen.
Donderdag 11 maart 2010. De alv van Phoenix. Een bijzondere opkomst. In 10
jaar is het niet voorgekomen dat wij op het aangegeven tijdstip konden beginnen.
Om een alv te beginnen moeten er 20% van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Donderdag 11 maart 2010 waren er 40% van de stemgerechtigde leden.
Geweldig. Direct beginnen. Tot een half uur voor aanvang van de alv waren er
geen namen bekend gemaakt voor een bestuursfunctie. De agenda werd redelijk
vlot doorlopen. Ook uniek is dat er weinig vragen werden gesteld over de
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financiële stukken. Vorig jaar heeft het bestuur de alv beloofd om een toelichting
te sturen bij de financiële stukken. Deze toelichting was helder en verduidelijkte
de cijfers.
Bestuursverkiezing. Karin Klunder-Muntega en Peter Duvekot hadden te kennen
gegeven om te stoppen met de bestuursfunctie. Peter heeft binnen de afdeling
recreanten een opvolger gevonden: Toine Veldhuijsen. Karin heeft verschillende
mensen benaderd, maar vanwege uiteenlopende redenen heeft niemand zich
beschikbaar gesteld. Dat is jammer. Het bestuur heeft besloten om de commissie technische zaken en de commissie jeugdzaken samen te voegen. Vanuit de
technische commissie is Bas benaderd om namens deze commissie in het bestuur
plaats te nemen en Bas heeft aangegeven dit te willen doen.
Karin en Peter zijn uiteraard geweldig bedankt voor het werk dat ze hebben
verricht voor het bestuur en de vereniging, wat is vergezeld met een waardebon
en een bloemetje. Maar ik wil Karin en Peter ook bij deze nogmaals ontzettend
bedanken.
Bas en Toine zijn benoemd en ik wens ze beide ook van deze kant veel sterkte,
plezier en enthousiasme toe, om hun bestuursfunctie te vervullen. Spontaan
meldden Desirée en Steffie zich aan om zich in te gaan zetten voor jeugdzaken.
Geweldig. Bedankt en succes met het werk voor de jeugd. De jeugd bestaat uit
een groot gedeelte van de vereniging en met de jeugd hebben wij de toekomst
in huis. Aandacht voor de jeugd en hun ouders is belangrijk. Ook in de communicatie en de contacten. Met twee extra commissieleden kan dit voortgezet en
mogelijk uitgebreid worden.
Alle benoemingen werden door de alv voor de volle 100% goedgekeurd waarvoor
dank in het gestelde vertrouwen door de alv in het bestuur.

Kooi
r
e
d
n
Jan va
van de redactie
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Jan, als lid van de redactie van de Opslag verwacht ik dat ik namens de hele club
spreek, als ik jou nog even extra in het zonnetje wil zetten. 10 jaar voorzitterschap is een hele mooie tijd, een jubileum. En dan nu nog een extra jaar ingaan,
geweldig. Bedankt voor het vele werk dat je voor de club verricht en ook in het
aankomende jaar weer veel plezier en succes gewenst!
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in memoriam

DE OPSLAG
IN MEMORIAM

Op 3 maart jl. is op 82-jarige leeftijd WILLEM VAN DE KOPPEL overleden.
Willem is één van de oprichters van PHOENIX. Vanaf de oprichting in 1975 tot het jaar 2000 is
hij verbonden geweest aan onze volleybalvereniging. Hij is voorzitter geweest en hij heeft vele
damesteams getraind en gecoacht. Hij heeft de vereniging gemaakt tot wat het nu is: sportief, met
een gemoedelijke en gezellige sfeer. Zelf hield hij ook erg van gezelligheid en was niet vies van
een biertje. We zijn hem zeer dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft gedaan.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.

alv enquête

DE OPSLAG
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van heren 2

DE OPSLAG

Eerste klasse te hoog gegrepen
Met nog 5 wedstrijden te gaan, kunnen we de conclusie trekken dat de eerste
klasse een te grote stap is geweest voor Heren 2, na het kampioenschap van een
Brabantse 2e klasse vorig seizoen. In de 17 gespeelde wedstrijden heeft het team
5 setpunten bij elkaar weten te sprokkelen, goed voor de laatste plaats in de 1e
klasse C. Revanche’68 dat samen met ons naar de 1e klasse promoveerde, bezet
met 12 punten de 11e plaats. Het gat met Mikro Electro Roosendaal op de 10e
plaats is groot; zij hebben 30 punten.
Wel is er een stijgende lijn zichtbaar in het spel van Heren 2. Waren er tot de
kerst nauwelijks kansen om iets uit te richten - we begonnen 2010 met 0 punten begin januari werd de thuiswedstrijd tegen Triade-VCT opeens met 3-2 gewonnen.
Meteen de eerste vijfsetter! En sinds die wedstijd komt het steeds vaker voor dat
het verschil voor een set met 2 of 3 punten slechts minimaal is. Soms valt het
dubbeltje zelfs de goede kant op, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen VOKO begin
maart. De eerste set van die wedstrijd werd met 33-31 gewonnen, en er was
zeker kans op nog een gewonnen set, hoewel deze niet werd verzilverd.
In de staart van de competitie kunnen we ons gaan voorbereiden op een terugkeer naar de 2e klasse. Aan degradatie kunnen we vrijwel zeker niet meer
ontkomen. Maar een ervaringsjaar in de 1e klasse is toch wat we mee terug
nemen naar het volgende seizoen. Dat neemt niemand ons meer af.
Sponsoring Heren 2
De shirts en broekjes van Heren 2 worden gesponsord door Den Eelder en ISES.
In de loop van het vorige seizoen zijn daar gesponsorde trainingspakken bijgekomen van Syra Art (www.syra-art.nl) - Art by Phil Metiary, jullie niet onbekend en
sinds 2006 trainer van Heren 2 en RecVol Heren 1. Van deze sponsoring was nog
niet eerder melding gemaakt in de Opslag, daarom bij deze alsnog. Phil bedankt!
Heren 2
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column

DE OPSLAG

Regelmaffia
Het is ergens in 2007 als mijn moeder Rijna in De Ring bij een wedstrijd van
Phoenix Dames 2 komt kijken. Ons mam heeft vroeger ook gevolleybald en stond
bekend als ‘die lange die zo hard slaat’. Prachtige bijnaam overigens. Op het
moment dat het vijftiende punt wordt gescoord door Dames 2 springt mijn
moeder als in oude tijden huizenhoog op. Gewonnen, set binnen, wisselen van
kant en de druk vasthouden. Groot is de verbazing als er gewoon geserveerd
wordt voor het volgende punt. Welkom mam bij het nieuwe volleybal en maak
nu je er toch bent meteen kennis met het Rally Point Systeem... Geïntroduceerd
in 1998 om het spel sneller te laten verlopen. Prima, want daarvoor schoot het
inderdaad vaak voor geen meter op.
Bij mij staat deze aanpassing helaas meer bekend als één van de weinige goede
regelveranderingen van de alwetende volleybalbond. Want deze bond is de weg al
jaren compleet kwijt. Een TomTom, een traditionele kaart, de stand van de maan,
niets lijkt ons te kunnen vertellen welke kant de volleybalbond op aan het gaan
is. Het begint in 1993 als je ineens de bal met elk lichaamsdeel mag aanraken.
Inclusief de voet! Voordat deze regel gold, was je gewoon te laat als je de bal
schopte of kreeg je een inschrijfformulier van NIVO Sparta. Nu niet meer. Sterker
nog, antivolleybal wordt zonder schroom ordinair gepromoot! Zelfs koppen, bij
voetbal het domein van lompe, lange boeren zonder timing en hersens, mag. In
hetzelfde gitzwarte volleybaljaar besluiten een aantal niet nader te noemen wijze
heren dat er tijdens de eerste aanraking dubbel contact mag zijn. Dit is geen
volleybal! Dit is een uit de hand gelopen versie van lijmbal, trefbal en kleefbal
ineen.
Er is slechts één voordeel aan al deze regels. Het is voor de scheidsrechters
steeds makkelijker want je moet tegenwoordig echt een timingloze mafketel
zonder enig richtingsgevoel zijn, wil je nog afgefloten worden op techniek. Als
dit de gedachte achter de regelwijzigingen zou zijn geweest, hoorde je mij echt
niet klagen. We moeten er namelijk alles aan doen om scheidsrechters het zo
makkelijk mogelijk te maken. Het is immers een hondenbaan. Je doet het nooit
goed en volleybal is zo’n snel spel dat je volgens mij niet eens kunt zien of een
twijfelbal in of uit is. Phoenix-insiders zullen nu wel van hun stoel vallen, gezien
mijn verleden met de fluitbrigade. Maar ik meen het echt. Ook ik word, weliswaar
langzamer dan bij de gemiddelde persoon, ouder, wijzer en zelfs een beetje
volwassen.
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Maar helaas. Juist de bond maakt het sinds 2008 haast onmogelijk om nog te
fluiten door onder andere deze twee ‘briljante’ regelaanpassingen, die ik graag
even wil behandelen om te laten zien hoe krom het is.
1. Netaanraking is alleen fout als het spel wordt beïnvloed, maar dan alleen als de
bovenkant van het net wordt aangeraakt of je voordeel haalt uit het aanraken van
het net.
2. Aanraken van het veld van de tegenstander is toegestaan met elk lichaamsdeel
boven de voet tenzij het spel wordt beïnvloed. Het is pas voetfout als een voet
volledig over de lijn is.
Ten eerste, je moet bovenstaande echt dertien keer lezen voor je überhaupt snapt
wat er precies staat. Daarom hieronder mijn samenvatting:
1. Als niemand er last van heeft, mag je doen met het net wat je wilt. Neem het
mee naar huis, doe er een strik om en geef het kado of ga er lekker mee vissen.
2. Alleen bij het opschrijven van de rugnummers is het net de scheidslijn. Daarna
kijk je maar wat je doet zolang de anderen er maar niet al te veel last van hebben.
Ten tweede, volgens mij is een regel een duidelijke omschrijving van wat wel en
wat niet mag, zonder uitzonderingen. Ten derde, wat is beïnvloeden? Als ik op een
zomermiddag heel zacht de radio van de buurman in mijn achtertuin hoor, wordt
mijn humeur zeer negatief beïnvloed. Zit ik een hele dag op Assen tussen racemotoren, dan wordt mijn humeur zeer positief beïnvloed terwijl het uitlaatgeluid
vele malen harder is dan de radio van de buurman ooit kan.
En het dan ook nog vreemd durven te vinden dat steeds minder mensen willen
fluiten en dat de ledenaantallen overal teruglopen... Goh, hoe zou dat nu komen?
Daarom hierbij een dringende oproep aan alle regelchefs: laat ons zo geliefde
spelletje verder lekker met rust. Zo blijft het ook voor mensen zonder bul te
volgen. En als er dan toch zonodig regels aangepast moeten worden, denk dan
eerst aan de scheidsrechters. Deze helden verdienen dit!
Gegroet, Marien

geboren!

DE OPSLAG
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van de recvol dames

DE OPSLAG

Sommige medevolleyballers bij Phoenix hadden het al in de gaten, maar voor al
die andere mensen binnen onze vereniging stellen wij ons hierbij aan jullie voor:
Het nieuwe Recvol Dames team!
Dit team bestaat uit: Anja, Astrid, Brenda, Brigitte, Carjolein, Elke, Gerinda, Henriëtte, Margot, Monique, Toos en natuurlijk niet te vergeten onze trainer Cornee.
Sommige van ons trainen nu ook op donderdag met de diverse damesteams mee,
maar willen met ingang van volgend seizoen niet allemaal meer op zaterdag op
pad voor de wedstrijden. Anderen hebben in het verleden ooit eens (bij Phoenix)
gevolleybald en vinden het leuk om nu ook weer eens te ballen. Zo ontstond het
idee om een nieuw Recvol Damesteam op te starten.
Iedereen in het team is erg blij met onze trainer Cornee. Hij frist onze techniek
weer een beetje op, werkt aan onze conditie en stoomt ons zo klaar om met
ingang van volgend seizoen ook (Recvol) wedstrijden te spelen.
Helaas trainen we nu nog maar 1x per 2 weken op woensdagavond in het Cambium. Hopelijk is er binnenkort een plaatsje voor ons vrij op de donderdagavond
in De Ring. De muziek van de gymoefeningen in de zaal naast ons zullen we dan
moeten missen, maar we willen erg graag tegelijk met onze mede-leden volleyballen! En de kantine bezoeken natuurlijk niet te vergeten….
Groetjes van alle dames (en Cornee)!

Op de foto staan:
Achterste rij van links naar rechts: Cornee, Toos, Brigitte, Carjolein, Anja, Astrid
Voorste rij van links naar rechts: Elke, Henriëtte, Brenda, Gerinda
Op de foto ontbreken Margot en Monique.
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programma nevobo

DE OPSLAG

HEREN PROMOTIEKLASSE A (Heren 1)
20/03 1430 Capelle a/d IJs.,Comenius C.
25/03 2115 Zaltbommel, De Ring 			
01/04 2115 Zaltbommel, De Ring 			
09/04 2115 Werkendam, De Crosser 			
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring 			

SCHOVOCOMCA 1
PHOENIX 1
PHOENIX 1
FORANTO 1
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
WHV 1
VOLLEY2B 1
PHOENIX 1
SPIVO 2

HEREN 1E KLASSE C (Heren 2)
20/03 1445 Roosendaal, D’n Dijck 			
					
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring 			
10/04 1315 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring 			

MIKRO-ELECTRO
ROOS 4
PHOENIX 2
TRIADE-VCT 3
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
REVANCHE’68 1
PHOENIX 2
VOLLIDO 2

DAMES 1E KLASSE C (Dames 1)
20/03 1400 Zaltbommel, De Ring			
25/03 2115 Zaltbommel, De Ring			
27/03 1630 Rotterdam, Mercatus College
10/04 1515 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring			

PHOENIX 1
PHOENIX 1
VOLLEY ZUID 3
TRIADE-VCT 2
PHOENIX 1

-

ATAK’55 1
DUNAMIS 1
PHOENIX 1
PHOENIX 1
ROWI 1

DAMES 2E KLASSE F (Dames 2)
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring		
08/04 2015 Aalst, De Maayenbogerd 		
10/04 1315 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring		
24/04 1215 Zundert, Onder de Mast 		

PHOENIX 2
PODARWIC 2
TRIADE-VCT 3
PHOENIX 2
ZUVO 3

-

UDENHOUT 2
PHOENIX 2
PHOENIX 2
DIOMEDON 1
PHOENIX 2

DAMES 3E KLASSE D (Dames 3)
15/03 1930 Vuren, De Koels		
27/03 1600 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1515 Rijen, Margriethal		
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring 		

SERVE’68 2
PHOENIX 3
CSS 1
PHOENIX 3

-

PHOENIX 3
VOLLEY MEERKERK’95 5
PHOENIX 3
HAAFTEN KWIEK 1
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DAMES 4E KLASSE B (Dames 4)
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 4
03/04 1400 Hoornaar, Het Bruisend Hart VEDO’70 2
10/04 1700 Werkendam, De Crosser		 FORANTO 2

- VEDO’70 3
- PHOENIX 4
- PHOENIX 4

MEISJES B POULE E (Meisjes 1)
20/03 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 1
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 2
17/04 1200 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 1

- PODARWIC 2
- PHOENIX 1
- VOLLEY MEERKERK’95 1

MEISJES B POULE E (Meisjes 2)
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 2
- PHOENIX 1
10/04 1345 Meerkerk, De Linde		 VOL. MEERKERK’95 1 - PHOENIX 2
17/04 1200 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 2
- VOLCOM 1
CMV 6 POULE B (CMV 1)
20/03 1030 Ameide, Het Spant		
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1100 Hendrik Ido Amb., Ridderhal
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring		

16

AVVA 1
PHOENIX 1
VOLLIDO 3
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
SNA 1
PHOENIX 1
SLIEDRECHT SPORT 6
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standen nevobo

DE OPSLAG

		 HEREN PROMOTIEKLASSE A (H1)
Team
Ws
Pn
1 CITY BRIL KR 2
17
65
2 SPIVO 2
17
65
3 VOLLEY2B 1
16
60
4 OKK’70 1
17
57
5 SCHOVOCOMCA 1
17
45
6 VOLLIDO 1
17
42
7 RVC/LIBANON 2
17
40
8 FORANTO 1
17
33
9 WHV 1
18
31
10		 FUSION 2
18
25
11 PHOENIX 1
16
24x
12		 VOLLEY ZUID 2
17
13+

		 DAMES 1E KLASSE C (D1)		
			Team
Ws
Pn
1 VOKO IRODION 2
18
70
2 SARTO 3
17
65
3 WIK/UNIVÉ 2
16
58
4 DUNAMIS 1
16
57
5 ATAK’55 1
16
53
6 PHOENIX 1
16
41
7 BURGST 3
17
38
8 ROWI 1
17
27
9 SNA 1
17
26
10		 HILVER 1
16
23
11		 TRIADE-VCT 2
17
23
12		 VOLLEY ZUID 3
17
19

		 HEREN 1E KLASSE C (H2)
		 Team
Ws
Pn
1 SARTO 2
17
72
2 ATAK’55 2
16
63
3 VOKO IRODION 4
17
62
4 FLITS 1
17
55
5 DUNAMIS 1
16
48
6 VOLLIDO 2
16
46
7 GEPIDAE 1
16
38
8 TRIADE-VCT 3
16
34
9 ALF/NEXT VOL 4
16
30
10 MIKRO-EL ROO 4
17
30
11 REVANCHE’68 1
17
12
12 PHOENIX 2
17
5

DAMES 2E KLASSE F (D2)
		 Team
Ws
Pn
1 DUNAMIS 2
16
60
2 DIOMEDON 1
16
52
3 PODARWIC 2
17
49
4 CONDOR 1
16
45
5 TRIADE-VCT 3
16
42
6 BURGST 4
17
30
7 VOLCOM 2
17
28
8 AVANTI 1
17
24
9 UDENHOUT 2
17
23
10 ZUVO 3
17
23
11 PHOENIX 2
17
17
12 SARTO 5
17
7
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		 DAMES 3E KLASSE D (D3)
		 Team
Ws
Pn
1 HAAFTEN KW. 2
17
54
2 CSS 1
17
48
3 JOLA/OLYMPUS 2
17
48
4 SSS 3
17
47
5 HAAFTEN KW. 1
17
43
6 BURGST 7
17
41
7 PODARWIC 3
17
34
8 VOLLEY MEERK 5
17
33
9 CONDOR 2
17
27
10 PHOENIX 3
17
18
11 ATAK’55 3
17
14
12 SERVE’68 2
17
-3x

		 MEISJES B POULE E (M1 & M2)
		 Team
Ws
Pn
1 JOLA/OLYMPUS 1
5
17
2 VOKO IRODION 1
5
17#
3 SARTO 1
4
13
4 PHOENIX 1
6
13#
5 AVANTI 1
6
12
6 CONDOR 1
6
11
7 HILVER 3
3
7
8 VOLLEY MEERK 1
4
7
9 VOLCOM 1
5
4#
10 PHOENIX 2
6
3#
11		 PODARWIC 2
4
0

		 DAMES 4E KLASSE B
		 Team
Ws
1 VEDO’70 2
14
2 FORANTO 2
14
3 VEDO’70 3
14
4 METEOOR 1
12
5 OKK’70 3
14
6 SCHOVOCOMCA 4
13
7 PHOENIX 4
14
8 VOLLEY ZUID 8
14
9 JOLA/OLYMPUS 4
14
10 OKK’70 4
13

		 X6 POULE C (CMV 1)
		 Team
Ws
1 SLIE.SPORT 4
6
2 METEOOR 1
5
3 WHV 1
5
4 OKK’70 1
5
5 VOLLIDO 3
6
6 AVVA 1
5
7 SNA 1
6
8 PHOENIX 1
4
9 SLIE.SPORT 6
6
10		 METEOOR 2
6

Pn
48
45
40
30x
30
26
22
12
9
6

Pn
17
16
16
15
13
9
9
7#
6
0

BIJ DE STANDEN
x = 4 (5) verliespunten wegens niet of te laat aanwezig zijn.
# = jeugdteam kan geen kampioen worden wegens dispensatie.
+ = 4 (5) verliespunten wegens ongerechtigd uitkomen.
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kaarten voor wedstrijden

DE OPSLAG

Kaarten bestellen voor volleybalwedstrijden
Bestel nu kaarten op www.volleybal.nl/kaarten
Publicatiedatum: 8 maart 2010
Vanaf vandaag is de website www.volleybal.nl/kaarten in de lucht. Op deze site
kun je alle kaarten voor onze evenementen en extra informatie over die evenementen vinden.
Op dit moment is deze subsite nog in ontwikkeling en zullen er nog enige
veranderingen in aangebracht worden. In verband met de startende kaartverkoop
voor de Nationale Bekerfinales, het EK Kwalificatietoernooi en de World League is
echter besloten de kaartenwebsite vast te lanceren.
Wil je bij (een van) deze topvolleybalevenementen in eigen land zijn, surf dan
snel naar www.volleybal.nl/kaarten en bestel je kaarten. De Bekerfinalisten en
Peter Blangé en zijn mannen zien je graag de tribunes!
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o Marjon een big mac eet en Agnes dan nog aan haar mckroketje met witte saus
likt?
o Bruchem elke zaterdag zonder water zit als Agnes een wedstrijd heeft?
o Dit komt omdat ze heel bruchem aftapt voor haar flesje (1,5L) water?
o Marjon goeder is in Nieuwaals als in Nederlands?
o Dames 4 door de nieuwe sportschoenen van Agnes en Ivonne de wedstrijd in
Made hebben gewonnen?
o De Hajraa inschrijvingen alweer in volle gang zijn?
o We gaan proberen heel Phoenix naar Hajraa mee te nemen dit jaar?
o Dat dus weer een erg gezellig weekend wordt?
o Schovocomca een thuisfluiter heeft?
o Die absoluut geen commentaar van de tribune duldt?
o Dames 4 daarom 2-2 gelijk speelde in plaats van met 4-0 won?
o Zij dit niet plezant vonden, maar daarna toch naar de McDonalds zijn geweest?
o Dames 3 in het vervolg spelers zoekt om een oefenwedstrijd mee te spelen,
voorafgaand aan hun eigen wedstrijd?
o Bij de laatste wedstrijden namelijk blijkt dat ze 2 sets opwarmtijd nodig
hebben (lees: weggeslagen worden) om de laatste 2 sets wel weer glansrijk te
winnen?
o Vrijwilligers zich spontaan bij ons aan kunnen melden?
o Steffie verschrikt roept dat het ‘nat’ is in de douche?
o Dames 3 zo langzamerhand bekend komt te staan om hun briljante
opmerkingen die zelfs ingeburgerd raken (zoals ‘het stokje’ a.k.a. ‘antenne’)?
o Dames 3 misschien wel gewoon de pech heeft dat de opslagredactie altijd bij
hun wedstrijden aanwezig is?
o Phoenix prima weet hoe carnaval gevierd moet worden?
o Het tijdens het carnavalstoernooi niet extreem druk, maar wel extreem gezellig
was?
o Kees bier in zijn carnavalspak had verstopt? U hem op foto 1 met een zelf
getapt biertje ziet en u op foto 2 een vrijwilliger ziet tappen (minder geschikt
voor de kleinere kijkers onder ons)?
o Bas zichzelf in het historisch archief heeft gekregen?
o Hij (zie foto) tijdens de carnaval aan de Spa Rood was?
o We ons afvragen of deze foto genomen is op vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag of dinsdag?
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Kees met het zelf getapte bier

Kees en de tappende vrijwilliger

Bas met Spa Rood!
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jaarverslag 2009

DE OPSLAG

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 gewijzigd en zag er gedurende
het verslagjaar als volgt uit:
voorzitter
penningmeester
secretaris
coördinator CRZ
coördinator CJZ

Op 1-1-2009

Op 31-12-2008

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

Jan van der Kooi
Cornee van der Spoel
Willemien Pruijsen-van Luijk
Peter Duvekot
Karin Klunder-Muntenga

Vergaderingen
In het verslagjaar 2009 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 11 maart 2010 wordt het financiële beleid van de vereniging tijdens het verslagjaar 2009 verantwoord. De toelichting van de penningmeester is
bij het jaarverslag gevoegd.
Ledenbestand
Op 1 januari 2009 telde de vereniging een totaal van 145 leden: 134 actieve
leden en 11 vijfjesleden. Op 31 december 2009 werd een ledenaantal genoteerd
van 146 (136 actieve leden en 10 vijfjesleden). Dit jaar is het ledenaantal gelijk
gebleven.
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Commissie Recreanten Zaken - coördinator Peter Duvekot
Het aantal recreantenleden binnen de vereniging is in het jaar 2009 licht gegroeid. Er is een start gemaakt met een damesteam. 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 RECVOLcompetitie uit in de 2e klasse, het 2e en 3e herenteam speelt in de 2e klasse
en het 1e herenteam komt uit in de hoofdklasse. In deze hoofdklasse greep het
Phoenixteam in de competitie 2008-2009 net naast het kampioenschap. Na
eerdere kampioenschappen moesten zij in nieuwkomer Volcom hun meerdere
erkennen. In het bekertoernooi kwam het 1e herenteam wel in de finale maar kon
de beker niet mee naar Zaltbommel nemen. In het bekertoernooi 2008-2009 is
Phoenix 1 doorgedrongen tot de kwartfinale.
Halverwege de competitie 2009-2010 (eind december) stond de recreantenmix op
de 6e plaats met 4 setpunten uit 6 wedstrijden. Heren 3 bezette met 13 punten uit
5 wedstrijden de 3e plaats. Heren 2 met 9 uit 5 een 4e plaats. Heren 1 is met 14
uit 4 wedstrijden 2e in de hoofdklasse.
Commissie Jeugd Zaken – coördinator Karin Muntenga
In 2009 zijn er 9 nieuwe jeugdleden aangemeld. Helaas hebben we ook van 5
leden afscheid genomen o.a. wegens andere bezigheden en school. Daarnaast
zijn er veel jeugdleden 16 geworden die hierdoor nu tot de senioren behoren. Aan
het einde van het jaar stond de teller dan ook op 38 jeugdleden.
Dit jaar hebben we wederom jeugdteams die deelnemen aan Circulatie Mini
Volleybal (CMV) en de reguliere Nevobo-competitie. Bij de jeugd bestaat een
wedstrijdseizoen uit twee competities.
CMV
De jongste jeugd, meisjes en jongens, neemt deel aan CMV. Dit principe wordt
voor het zesde jaar in de trainingen toegepast. Vorig jaar speelde deze jeugd,
wegens ruimtegebrek in Sporthal De Ring, in de sporthal van het Cambium. Dit
jaar zijn ze gelukkig weer terug in “onze” sporthal waardoor er meer aanloop en
contact met de rest van de vereniging is. In 2009-2010 hebben we twee CMVteams. Eén mixteam (CMV 6, poule B) neemt voor het eerst deel aan de competitie en is in de eerste competitie van dit seizoen 7de geworden. Het andere
team neemt soms deel aan een (eendaags) CMV-toernooi. Het aantal jongens
bij CMV blijft groeien, dus dit biedt hoop en mogelijkheden voor een toekomstige
aansluiting op de seniorenteams aan de herenkant.
Nevobo
In 2009-2010 is er wederom veel geschoven binnen de teams. Dit onder andere
om er voor te zorgen dat er betere aansluiting komt en is tussen de jeugd en
seniorenteams. Aan het begin van dit seizoen hebben we dan ook 3 jeugdteams.
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Een aantal meiden is vanuit de jeugd doorgestroomd naar de dames en vormt
in seizoen 2009-2010 dames 4. Hierdoor valt dit team niet meer onder de
jeugdafdeling.
Meisjes 1
Dit team speelde in 2008-2009 in klasse A, poule C en sloot het seizoen af met
een plaats in de middenmoot (5de). In de eerste competitie van 2009-2010 is dit
team wederom 5de geworden (klasse B, poule E).
Meisjes 2
In seizoen 2008-2009 behaalde dit team een 4de plaats in klasse B, poule D. In
de eerste competitie van 2009-2010 is dit team 9de geworden in dezelfde klasse
en poule als meisjes 1.
Meisjes 3 (vorig seizoen 3 en 4)
Aan het einde van seizoen 2008-2009 konden we een jeugdkampioenschap
vieren: meisjes 3 is in klasse C, poule E eerste geworden! Meisjes 4 is, in
dezelfde klasse en poule, op de 9de plaats geëindigd. Dit seizoen vormen de
teams samen meisjes 3 en staan na de eerste competitie op de 10de plaats
(klasse C, poule E).
Eind 2009 is besloten om meisjes 2 en 3 voor de rest van het seizoen samen te
voegen (klasse B, poule E).
Selectietrainingen
De Commissie Technische Zaken (CTZ) heeft dit ontwikkeld als een van de
middelen om de jeugd een extra impuls te geven. Het doel van deze trainingen is
extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op technisch vlak en zijn in aanvulling op de reguliere trainingen. Sinds september 2009 vinden deze trainingen van
60 minuten plaats op vrijdagavond. Wij hopen dat de deelnemers het geleerde
overbrengen aan de overige teamleden en hiermee inspireren waardoor het
niveau binnen de jeugdteams nog beter wordt. Op langere termijn kan dit tevens
een hoger niveau van de seniorenteams tot gevolg hebben. Tevens kunnen individuele jeugdspelers wellicht met rayon- en districtstrainingen mee gaan doen. De
kosten voor deze selectietrainingen neemt de vereniging voor haar rekening.
Jeugdwervingsactiviteiten
Dit jaar organiseerde de Gelderse Sportfederatie (GSF) de Urban Sports Xperience. Phoenix is benaderd om hieraan een deel te nemen. Hieraan hebben wij
echter geen gehoor gegeven. De reden hiervoor was dat vorig jaar een vergelijkbaar initiatief (CU! Around Zaltbommel) zeer weinig heeft opgeleverd (er was
meer aandacht voor Panna en Streetsoccer). Bovendien vond dit een dag na de
Zaltbommelse braderie plaats, waardoor het moeilijk was om mensen te vinden
die konden helpen.
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Nevenactiviteiten
In mei hebben we, in samenwerking met de CEZ, weer een jeugdfeest georganiseerd. Helaas was er relatief weinig jeugd, maar dat drukte de gezelligheid en
sfeer niet: er is volop gedanst en spontaan meegedaan aan de playbackshow.
Tevens was er een optreden van de “Spice Girls”.
Van Sinterklaas hebben de jeugdleden een chocoladeletter S (sint) of P (piet of
phoenix?) ontvangen.
Commissie Technische Zaken – coördinator Bas Sotthewes
Van deze commissie is geen jaarverslag ontvangen.
Commissie Publiciteits Zaken – coördinator Karin Schut-Hese
De CPZ bestond begin 2009 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, meer specifiek in september, januari, maart en mei. 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.
Website en e-mail
In maart 2009 is de nieuwe website gelanceerd. Deze is ontworpen door Levin
den Boer en vanaf eind 2008 inhoudelijk gevuld door Han Looijen en Frank van
Wijk. Na een proefperiode van 2 maanden, is in mei de oude site door de nieuwe
site vervangen (www.vvphoenix.org). Frank van Wijk voert het beheer over de
e-mail aliassen van de teams, commissies en bestuursleden.
Overige PR activiteiten
Wedstrijdverslagen van Heren 1 en Dames 1 worden wekelijks gemaakt door
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Kees Tanis en verstuurd naar het Brabants Dagblad en Het Kontakt. Sinds aanvang seizoen 2009/2010 wordt ook de Toren weer voorzien van wedstrijdverslagen. 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
Van deze commissie is geen jaarverslag ontvangen.
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 verzorgt in samenwerking met de CTZ de teamopgaaf naar de bond. 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, 4 en Meisjes 1, 2, 3 en CMV 1 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 met 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. Met ingang van seizoen 2009/2010 is bij
aanvraag van een nieuwe spelerskaart een digitale pasfoto vereist. Alle benodigde informatie voor de aanvraag van een nieuwe kaart wordt door de ledenadministrateur aan het Nevobo lid verstrekt.
Calamiteiten
Met 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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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN

ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

MAART

MEI

2
3
4
13
14
19
21
23
26
27
29
30

1
4
7
14
14
16
17
21
21
24
26
27
27
30

Dylan Mooring
Robin van Willigen
Dalarna van den Bosch
Sophie den Teuling
Pauline Koeman
Elana Hamers
Jan van der Kooi
Frank van Wijk
Lone van Lunen
Kaya Bong
Sanne van Beekveld
Michelle Bleijenberg

APRIL
5
6
6
9
10
14
15
17
17
18
18
19
20
24
26

36

Roel Kooyman
Femke Vermeulen
Cornee van der Spoel
Agnes van Alphen
Maaike de Boer
Marcel Vroon
Anne van der Tas
Pieter Willemsen
Marcel Stehmann
Tim de Ridder
Harm Elfring
Brigitte Scheffer
Tineke Rinkel
Frans Zondag

Johan van Hemert
Hedzer van der Kooi
Jeffrey van Elst
Harry Thijssen
Fincy Heijnen
Brenda Westerveld
Tim Talacua
Ron Beijeman
Tanja van Grinsven
Marc Keijser
Eline Bong
Karin Schut-Hese
Anouk Mijdam
Thomas van der Maas
Carlo Boterman
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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. ART2

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. PT Partners

20. Promo.nl

21. Brandwijk

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvphoenix.org
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trainingsinformatie 2009-2010

DE OPSLAG

Trainer van

Trainer/ster

Telefoonnummer

Techniektraining Jeugd
Vr 19.00 – 20.00, De Ring

Bas Sotthewes
Desirée Thijssen

06-53304389
06-20123496

Jeugd Meisjes 1 (B1)
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Desirée Thijssen
Vr 20.00 – 21.00, De Ring
Tomas van Woerkom

06-20123496

Jeugd Meisjes 2 (B2)
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Carola Thijssen
Steffie van Grinsven

06-10351165
06-57390084

CMV 1
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

06-28860540

CMV 2
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Petra Vonk
Douwe Vonk

06-48931367

Dames 1
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Bas Sotthewes
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Tim Talacua
Dames 2
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Bas Sotthewes
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06-53304389
06-41666284
06-53304389

Dames 3
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Rob de Ridder

06-22119773

Dames 4
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Pauline Koeman

06-51270709

Heren 1
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Heren 2 + Recreanten H1
Phil Metiary
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06-52498740

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

Arnold van Beuzekom

06-22244376

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 ALV van 11 maart 2010.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 40,00

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 29,00

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 128,00

Bondscontributie senioren ³

Per Jaar

€ 56,70

Bondscontributie junioren

Per Jaar

€ 31,30

Per Jaar

€ 16,00

Bondscontributie recvol

4

3

1)
		
2)
3)

Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 		
jaar nog niet hebben bereikt.
Het gezin mag hierbij maximaal uit 2 volwassenen bestaan.
Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de NeVoBo-competitie voor het seizoen 2009-2010.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de RecVol-competitie voor het 2009-2010.
5) De bondscontributies worden in het nieuwe competitieseizoen opnieuw vast		
		 gesteld op basis van de verplichte afdracht aan de desbetreffende bond.
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.
Het incasso schema voor het kalenderjaar 2010 is als volgt:
- 1 februari 2010 : contributie eerste kwartaal 2010 + boetes Nevobo +
tweede training
- 1 maart 2010
: bondscontributie RecVol 2009-2010
- 1 mei 2010
: contributie tweede kwartaal 2010
- 1 juli 2010
: contributie derde kwartaal 2010 + kleding regelement (€5,-)
- 1 oktober 2010
: contributie vierde kwartaal 2010
- 1 december 2010 : Nevobo bondscontributie 2010-2011
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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