NIEUWSBRIEF “DE VOLAREN IN VOGELVLUCHT”
Het bestuur van de Volaren communiceert met de leden regelmatig via Facebook en Twitter. Maar
niet alle leden maken gebruik van Facebook of twitter. Daarom zal het bestuur vanaf nu met enige
regelmaat de leden informeren over het wel en wee in de nationale volleybalwereld en over de
activiteiten, die we van plan zijn via een Nieuwsbrief, zo’n twee, drie keer per jaar.
Ook op de website worden geregeld artikelen, interviews en foto’s geplaatst. De Historie van het
volleybal staat er via teamfoto’s en geschreven artikelen op chronologische volgorde. Teamfoto ”s
zijn altijd welkom. Opgelet: rechten vrij i.v.m. boete!! We hebben zelfs een eigen Volaren YouTube
kanaal.
Het jaar 2020 is nog maar een paar dagen oud of we lopen al tegen een nieuw groots volleybal
evenement aan: het Olympische kwalificatietoernooi, dat van 7 t/m 12 januari in Apeldoorn wordt
gehouden.
Het is een geweldige stunt van de Nevobo leiding om dit toernooi, dat in gedachten al aan Turkije
was toegewezen, alsnog naar Nederland te halen. Er was de Nevobo veel aan gelegen want het is de
laatste kans voor ons nationale damesteam om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen.Het
bestuur van de Volaren vindt dat we ons Oranjeteam massaal moeten steunen.
Hiervoor hebben we de wedstrijd Nederland- Polen op donderdag 9 januari uitgekozen. Aanvang
19.30 uur. Polen behoort met Turkije tot de zwaarste tegenstanders van Oranje. Meer informatie
volgt nog.

Floortje Meijners terug in Oranje?
Dat de nieuwe bondscoach bij de dames Giovanni Caprara er alles aan wil doen om het Olympisch
kwalificatietoernooi te winnen, bewijst wel dat hij er in geslaagd is Floortje Meijners voor dit
toernooi te interesseren. Twaalf jaar geleden speelde Meijners haar laatste interland. Zij trok zich
terug omdat zij een zomerperiode zonder volleybal verkoos. Zij vertelde toen dat zij dat nodig had
om zich op te laden voor de competitie bij haar club. Floortje speelt nu in Monza en verkeert in
grootse vorm. In haar beste jaren was zij bij AMVJ en later in Italië met haar aanvalskracht in staat
hele sets voor haar ploeg te winnen. Overigens op www.volleybalkrant.nl kan men lezen hoe onze
internationals het in het buitenland doen.

Terugblik op 2019
Met veel plezier kijken we terug op onze laatste bijeenkomst in de Johan Cruijff Arena. Na een riant
diner in een van de zalen van de Arena zagen we met zo’n 45 Volaren de voetbalwedstrijd
Nederland-Estland. Dankzij de inspanning van Henk Markerink voldeden we daarmee aan een tijdens
een eerdere jaarvergadering gedane toezegging om een enkele keer eens iets anders dan volleybal
aan te grijpen voor een bijeenkomst.

Wat dat betreft kwamen de leden wel aan hun trekken want in het voorjaar waren de Volaren de
gast van Jan Posthuma voor een tochtje over de Friese meren met een onvervalste platbodem. Het
succes van deze bijeenkomst was, dat men nu langer met elkaar kon praten en elkaar beter leerde
kennen tijdens de vaartocht.

Deze toch wel prijzige evenementen kunnen we ons veroorloven mede door de inbreng van de Dela
en Nevobo, waarvoor veel dank.
Echt volleybalspektakel beleefden we tijdens de
mannenkwalificatietoernooi in Rotterdam met de wedstrijd
Nederland – USA (helaas met 3-1 verloren) en bij de
dameswedstrijd Nederland – Brazilië in Apeldoorn (ook verloren
met 3-2).

De Algemene ledenvergadering vond plaats in Apeldoorn
tijdens mannen EK wedstrijd Nederland-Duitsland. Het
afgelopen jaar werd door voorzitter Kees doorgenomen en de
evenementen werden besproken.
Toch wel leuk te vermelden dat er binnen de Volaren op dit
moment 116 leden aangemeld zijn.
Ten aanzien van bijeenkomsten buiten het volleybal om houdt
het bestuur zich aanbevolen voor tips en suggesties.

Henk Markerink versterkt het bestuur van de Volaren in 2020
Wij zijn heel blij met de toezegging van Henk Markerink om vanaf 2020 deel uit te gaan maken van
ons bestuur. Officieel moet hij gekozen worden tijdens de ALV, maar tot die tijd loopt hij ‘stage’.
Henk heeft veel ervaring als bestuurder, naast directeur van de Johan Cruijff Arena bekleedt hij
diverse bestuursfuncties. Hij heeft een groot netwerk en bovenal zijn passie voor de volleybalsport.
De bestuurders worden gekozen voor een periode van 4 jaar, daarna kunnen zij herkozen worden of
zelf aangeven te willen stoppen. Hierover meer tijdens de volgende ALV. Wij heten Henk van harte
welkom in ons bestuur!
Het bestuur van de Volaren wenst alle Volaren prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Kees, Ruut, Fransje, Frits, Joop, Henk en Cintha.

