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Voorwoord
Geachte Labyellov-leden,
Namens het bestuur en secties bieden wij jullie aan:
’t Infolabje 2018 / 2019
Het Infolabje is al jarenlang een vertrouwd gegeven binnen onze
vereniging. Een bron van informatie over het nieuwe seizoen en voor de
(nieuwe) leden een handig naslagwerkje.
Als vanouds weten wij ook dat mutaties en veranderingen aan het begin
en tijdens een nieuw seizoen er gewoon bijhoren en dat dit geen reden
hoeft te zijn om (voortijdig) af te haken. Over het algemeen komt het wel
goed, want ook bij Labyellov kunnen we niet in de toekomst kijken en dat
is maar goed ook!
Voor de jaarverslagen van de verschillende secties wordt verwezen naar
de website van Labyellov www.labyellov.nl.
Op - en/of aanmerkingen inzake de inhoud van dit Infolabje zijn altijd
welkom. Gelieve dit ons te melden, zodat we dit in het volgende Infolabje
kunnen verwerken.
Tot ziens eind augustus 2018 bij Labyellov in sporthal Lentemorgen, waar
jullie al zo lang met plezier kunnen volleyballen in Zevenaar.

Seizoen 2018 / 2019
Start:
Einde:

Maandag 20 augustus 2018
Maandag 3 juni 2019 (optie)

Algemene ledenvergadering
Woensdag 19 september 2018
Sporthal Lentemorgen, aanvangstijd 19.30 uur
(Zie de uitnodiging/agenda elders in dit Infolabje).
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Van de voorzitter
Je hebt het in handen; het nieuwe Infolabje voor het seizoen 2018-2019.
Een bijzonder seizoen voor onze vereniging, want in dit verenigingsjaar
mogen we vieren dat we 50 jaar bestaan.
Het is ook een bijzondere uitgave voor onze redactie. Het laatste Infolabje
voor Hens en Cindy. Beide stoppen met hun werkzaamheden voor onze
vereniging en Pieter en ik gaan een nieuwe redactie vormen. We hopen
dat zich nog wat leden aanmelden voor deze redactie, want gezien de
werkzaamheden is het nodig dat er uitbreiding komt. We willen toch niet
dat de interne en externe communicatie in gevaar komt. Zeker in het
huidige digitale tijdperk moet het allemaal juist simpeler worden. Dus bij
deze vooral een oproep aan de leden die handig zijn op de computer!
Afgelopen seizoen zijn er weer een aantal belangrijke en mooie wijzigingen
en aanvullingen geweest. Wat heerlijk dat we weer zoveel leden hebben
die iets hebben opgepakt. Vooral de sponsoring heeft een boost gekregen,
maar ook op onze beachgroep ben ik heel trots. Nou ja, eigenlijk op al onze
vrijwilligers.
Ik hoop dat we in het komende seizoen weer veel activiteiten gaan
ontwikkelen als vereniging en dat die weer net zo enthousiast worden
opgepakt. Hierbij geldt echt dat vele handen het werk een stuk makkelijker
maken.
Daarnaast hoop ik dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad, of in
ieder geval een prettige zomerstop. Dan verwacht ik iedereen weer lekker
uitgerust en fit in de zaal, zodat we ook volgend jaar weer mooie
successen kunnen boeken als volleyballers. Dat is toch waarvoor onze
vereniging in eerste instantie is opgericht.
Graag zie ik jullie ook op de ALV, de derde woensdag in september. Dat is
toch makkelijk te onthouden? En dat is de plaats en tijd waar je als lid het
beleid van het bestuur mag beoordelen. Als er iets is, kun je ons natuurlijk
altijd benaderen. Maar tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af.
Er worden ook wel zaken ter stemming gebracht….
Iedereen een geweldig verenigingsjaar toegewenst en tot snel!
Hartelijke groet, Annette van Vendeloo
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Bestuur en secties
Het bestuur van Labyellov wordt gevormd door:
Annette van
Vendeloo

Goudsbloemstraat 60
6942 XD Didam
 06-43669211
 voorzitter@labyellov.nl

Voorzitter

Michiel van Horen

Willem de Zwijgerlaan 97
6904 CE Zevenaar
 06-16036325
 secretariaat@labyellov.nl

Secretaris

Hens Sikkes

Oude Doesburgseweg 6
Penningmeester
6901 HK Zevenaar
 0316-333814
 penningmeester@labyellov.nl

Lianne de Roo

Bizetstraat 24
6904 KL Zevenaar
 06-29758994
 arbitrage@labyellov.nl

Albert van der Beek ’t Stegeslag 97
6905 XT Zevenaar
 0316-842080
 recreanten@labyellov.nl
Bert Sweers

Recreatieve zaken

Esdoornstraat 1
Technische zaken
6904 CE Zevenaar
 06-53469136
 technische-zaken@labyellov.nl

Vacature
Erik Bakker

Wedstrijdzaken &
Arbitrage

PR zaken
Lentemorgen 108
6903 CT Zevenaar
 06-36424968
 jeecee@labyellov.nl

Jeugdzaken

Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. De
overige bestuursleden zijn in het algemeen de voorzitters van de secties. De
operationele zaken binnen de vereniging worden verzorgd door de secties.
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Ledenadministratie
Voor alle zaken met betrekking tot aan- en afmelden van leden en voor het
wijzigen van geregistreerde gegevens, is dit het juiste adres:
Secretariaat Labyellov:

Michiel van Horen
Willem de Zwijgerlaan 97
6904 CE Zevenaar
secretariaat@labyellov.nl

Afmelden kan alleen schriftelijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van
6 maanden. Gedurende deze tijd blijft men contributie verschuldigd.
Afmelden kan ook per einde van het seizoen.
Dus voor 1 juli, zonder opzegtermijn.
Voor leden met langdurige blessures, ziekte, zwangerschap e.d. bestaat de
mogelijkheid om tijdelijk verenigingslid te worden. Voor verenigingsleden
geldt een aangepaste contributie (mede afhankelijk van het al dan niet
ontvangen van een clubblad). Indien men weer gaat spelen of trainen,
wordt men weer gewoon lid.
Contributie
Voor het seizoen 2018/2019 zullen de contributiebedragen niet worden
gewijzigd.
Senioren
Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C
Jeugd D
Jeugd E
Jeugd F
Recreanten
Inschrijfgeld

Geb. voor 1-10-2000
Geb. na 1-10-2000
Geb. na 1-10-2002
Geb. na 1-10-2003
Geb. na 1-10-2004
Geb. na 1-10-2008
Geb. na 1-10-2011
Nieuwe leden

€
€
€
€
€
€
€
€
€

218,-157,-157,-157,-106,-106,-106,-135,-10,--

Voor senioren die 2 maal in de week trainen wordt de contributie
verhoogd met € 20,-- per jaar en voor junioren die 2 maal in de week
trainen bedraagt die verhoging € 10,-- per jaar.
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Ledenadministratie - vervolg
De contributie is exclusief de aan de NeVoBo verschuldigde bijdrage. Ieder
competitie spelend lid is deze NeVoBo-bijdrage verschuldigd. Dat geldt ook
voor de recreatieve leden die deelnemen aan de door de NeVoBo
georganiseerde toernooien. De NeVoBo-bijdrage voor competitie spelende
leden varieert van € 30,-- voor pupillen tot € 69,-- voor senioren.
De NeVoBo-bijdrage wordt in september/oktober via automatische incasso
geïnd. De contributie wordt geïnd via een automatische incasso. Voor de
eerste helft van het seizoen vindt de afschrijving plaats aan het einde van
de maand oktober. Voor de tweede helft is dit eind februari.
Digitale pasfoto
Een spelerskaart wordt uitgegeven voorzien van een digitale pasfoto.
De spelerskaart wordt pas uitgegeven als een digitale pasfoto bij de
ledenadministratie bekend is. Wat betekent dat voor de leden?
Bij aanvraag van een nieuwe kaart, dan wel een vervangende kaart,
is een digitale pasfoto vereist. Het doorsturen van een digitale pasfoto kan
op 2 manieren:
•

•

Je laat een nieuwe pasfoto maken bij de lijstencentrale Markt 53 in
Zevenaar. Daar betaal je voor 6 pasfoto’s € 10,- en men is bereid je
foto door te sturen naar de secretaris.
Je maakt zelf een digitale pasfoto en stuurt die op naar de secretaris.

De foto moet dan voldoen aan de volgende eisen:
 Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn
 Van voren genomen (orïentatie portrait)
 Ogen goed zichtbaar
 Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
 Resolutie 600x800 pixels, verhouding 3x4 en
 Bestandsgrootte 256 tot 512kb
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Ledenadministratie - vervolg
De ledenadministrateur heeft de mogelijkheid om pasfoto’s zelf te
uploaden in het NeVoBo systeem. Zo’n foto kan dan worden gemaild naar:
secretariaat@labyellov.nl

Adres NeVoBo Regiokantoor-Oost
De Linie 560
7325 DZ Apeldoorn
Postadres Postbus 2126
7302 EM Apeldoorn
Telefoon 055- 303 1450
E-mail
oost@nevobo.nl
Internet www.oost.NeVoBo.nl
Op deze website worden alle wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen
gepubliceerd.

Spek de Labyellov clubkas!!
Lever je (lege) inktcartridges (in een plastic
zakje) in! Dit kan in de verzamelbox naast de
brievenbus in de sporthal (zie foto). De
cartridges worden hergebruikt! Dit is goed
voor het milieu en voor de clubkas!!
Ook oude mobieltjes zijn welkom!! (voor de
stichting Opkikker)
Lianne de Roo

Te koop gebruikte
volleyballen
€ 5,-- per stuk.
Lianne de Roo
deroo.lianne@gmail.com

06-29758994
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 19 september
in Sporthal Lentemorgen, aanvang 19.30 uur.
Op deze vergadering zal het bestuur onder meer rekenschap afleggen over
het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Mocht bij de opening niet het
vereiste minimum aantal leden aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen
nemen als ledenvergadering, dan zal de vergadering worden gesloten en
opnieuw worden vastgesteld op woensdag 19 september, aanvang 19.45
uur. De vergadering is dan gerechtigd besluiten te nemen bij meerderheid
van stemmen van de dan ter vergadering aanwezige leden.
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering woensdag 20 september 2017
4. Jaarverslagen
a secretariaat
d sectie recreatieve zaken
b sectie technische zaken
e sectie redactie/PR aangeleg.
c sectie arbitrage en wedstrijdzaken f sectie jeugdzaken
5. Financiële overzichten
- resultaat seizoen 2017/2018
- behandeling begroting 2018-2019
- verslag kascommissie
- vaststelling contributie
- benoeming nieuw kascommissie
6. Huldiging Jubilarissen en uitreiking LABYELLOV-WISSEL-TROFEE
PAUZE
7. Bestuurssamenstelling / verkiezing
Volgens rooster treedt de penningmeester af en is niet herkiesbaar. Zie ook de uitleg
in het infolabje. Voor de functie van penningmeester heeft zich Lianne de Roo zich
gemeld. Voor de functie van wedstrijdsecretaris welke zij nu vervuld heeft Elma van
Uem zich gemeld. Leden kunnen eventueel kandidaten naar voren te brengen voor
functies in het bestuur. Hiertoe dient 10 dagen voor de vergadering een lijst voorzien
van naam en 10 handtekeningen van leden bij het bestuur te worden ingediend.

8. Vacatures kaderfuncties
9. Rondvraag
10. Sluiting
De bij de vergadering behorende stukken zijn op de vergadering in te zien.
Zevenaar, augustus 2018
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Bestuur LABYELLOV

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 september 2017
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 september 2017 is
opgenomen op pagina 9 tot en met pagina 14 in het Labje met
volgnummer 1 van oktober/november 2017.
Zo nodig kunnen die notulen ook geraadpleegd worden via de website:
www.labyellov.nl (nieuws & publicaties/Labjes)

Jaarverslag secretaris 2017/2018
Vergaderingen werden bijgewoond van de Regio
Oost van de NeVoBo. Het dagelijks bestuur
vergaderde maandelijks met alle sectievoorzitters. De ledenstand wordt altijd
bepaald op 1 mei van het afgelopen seizoen. Dat is ook de basis voor de
subsidie die we jaarlijks krijgen. Het aantal jeugdleden is in het afgelopen jaar
ver teruggelopen, maar afgelopen seizoen zat er weer een kleine lift in het
aantal jeugdleden. Ledenstand per 1 mei 2018 met tussen haakjes de stand
van vorig jaar :
Ledenstand per 1 mei 2017 met tussen haakjes de stand van vorig jaar :
Senioren
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Junioren F
Recreatieven
Verenigingsleden
Overigen (trainers, coaches, ereleden)
Totaal

60
9
12
14
2
38
43
7

(54)
(10)
(9)
(10)
(1)
(42)
(33)
(1)

199

(180)
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Rooster van aftreden
Voor het bestuur geldt met ingang van 2017 het onderstaande rooster van
aftreden. Leden van het dagelijks bestuur treden nooit tegelijkertijd af.
Voor het lopende jaar staat per aftredend lid vermeld of hij/zij zich al dan
niet herkiesbaar stelt. Bestuursleden worden steeds voor 3 jaar benoemd.
Dit jaar is de functie van penningmeester vacant. Hiervoor heeft zich een
nieuwe kandidaat aangemeld, in de persoon van Lianne De Roo. De
ledenvergadering van 2018 moet haar benoemen.
Zo is ook de functie voor Wedstrijdzaken vacant. Hiervoor heeft Elma van
Uem zich aangemeld. Ook zij zal door de ledenvergadering benoemd
moeten worden.
2018
2018
2018
2018
2018
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Voorzitter (Annette van Vendeloo)
Secretaris (Michiel van Horen)
Penningmeester (Hens Sikkes)
Wedstrijdzaken / Arbitrage (Lianne de Roo)
Sectie recreanten (Albert van de Beek)

Herkiesbaar
Herkiesbaar
Niet Herkiesbaar
Niet Herkiesbaar
Herkiesbaar

Technische zaken
De Technische commissie (TC) houdt zich o.m. bezig met de indeling van
teams, trainingsgroepen, trainingstijden e.d. en het aantrekken van trainers en coaches. Daarnaast is de sectie verantwoordelijk voor het
technisch beleid binnen de vereniging.
De sectie bestaat uit:
Voorzitter:

Bert Sweers
6903 CL Zevenaar

Esdoornstraat 1
 06-53469136

Secretaris:

Michiel van Horen
6904 CE Zevenaar

W. de Zwijgerlaan 97
 06-16036325

Damesafdeling:

Tom Fontein
6901 CB Zevenaar

Noordeinde 36
 0316-342169

Herenafdeling:

Bert Sweers
6903 CL Zevenaar

Esdoornstraat 1
 06-53469136

Jeugdafdeling:

Carola van der Schilden
6904 CD Zevenaar

W. de Zwijgerlaan 59
 06-37479120

Jeugd/miniafdeling:

Vacature

TZ/lid:

Theo van Uem
6903 GB Zevenaar

Technische
Begeleiding Jeugd:
Beachafdeling:

Zonegge 11-16
 0316-524210

Vacature
Sander Harle
6903 GA Zevenaar
Theo van Uem
6903 GB Zevenaar

Zonegge 11-01
 0316-334256
Zonegge 11-16
 0316-524210

 technische-zaken@labyellov.nl
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Jeugdcommissie Labyellov
Deze gezellige commissie verzorgt allerlei nevenactiviteiten voor de jeugd,
o.a. Sinterklaasfeest, Olieflappentoernooi, activiteiten buitenshuis en een
jeugdkamp.
De JeeCee ziet er voor het seizoen 2018/2019 als volgt uit:
 Ben de Roo
 Erik Bakker
 Esther Weijs

 Ilja Hoen
 Nienke Kummeling

Te bereiken via:
Telefoon:
06-27284678 (Nienke Kummeling)
E-mail:jeecee@labyellov.nl

Voorlopig programma 2018/2019 jeugdcommissie
-

-

Oktober 2018
Bowlingavond
November/december 2018 (Onder voorbehoud)
Sinterklaas op bezoek bij Labyellov
December 2018
Olieflappentoernooi voor alle leden met ouders, broers, zussen, opa’s
en oma’s.
Mei 2019
Kamp

De JeeCee is druk bezig met het bedenken en organiseren van andere en
vernieuwende activiteiten. Wanneer deze activiteiten gepland worden
vindt u hier informatie over via het informatiebord in de sporthal, de
trainers, op de website en op de facebookpagina van Labyellov.
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Arbitrage en Wedstrijdzaken
Deze sectie regelt alle zaken rondom de competitie, zoals:
•
•
•
•
•
•

Klasse en poule-indeling voor de NeVoBo;
Wedstrijdschema voor de competitiedagen;
Aanwijzen van de scheidsrechters;
Wedstrijdleiding op de competitiedagen in de sporthal;
Coördinatie/regeling wijzigen data competitiewedstrijden;
Regelen wedstrijden bekercompetitie.

Daarnaast is de sectie (mede)organisator van (interne)toernooien.
De sectie bestaat uit:
Lianne de Roo
Elma van Uem
Lianne de Roo
Harry Caerteling
Rick Nillesen
Patrick Witjes

Wedstrijdsecretaris
Verenigingsscheidsrechter
coördinator
Scheidsrechtercoördinator
Opleiding en begeleiding
scheidsrechters
Opleiding en begeleiding
scheidsrechters
Lid

 06-29758994

 06-29758994
 0316-526029
 0316-342714
 0316-330779
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Scheidsrechters
Regioscheidsrechters
Naam
Caerteling
Stevens

Mag fluiten
Harry
Werner

Alles
Alles

Verenigingsscheidrechters
Boekhorst
Brekoo
Caerteling
Van Uem
Fontein
Horen, van
Nillesen
Roo, de
Simon
Spijker
Stevens
Sweers
Uem, van
Uem, van
Wensink
Wensink
Witjes

Theo
Eddy
Harry
Elma
Tom
Michiel
Rick
Lianne
Buddy
Dieuwertje
Werner
Bert
Jos
Theo
Leon
Lieke
Patrick

Alles
Alles
Alles
t/m 2e klasse
Alles
Alles
Alles
Alles
t/m 2e klasse
t/m 2e klasse
Alles
Alles
t/m 2e klasse
Alles
Alles
t/m 2e klasse
Alles

Scheidsrechtercoördinator
Lianne de Roo zorgt voor de planning en aanwijzing van de
scheidsrechters, voor vragen omtrent de toebedeling van scheidsrechters
aan wedstrijden kan je haar bellen: 06 – 29 75 89 94 of mailen:
deroo.lianne@gmail.com
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Scheidsrechters - vervolg
Opleiding nieuwe scheidsrechters
Het is een voortdurende zorg voor de verenigingen voldoende regio- en
verenigingsscheidsrechters te hebben. Ze zijn onontbeerlijk voor het
goede verloop van de competitie. De verenigingen moeten hun eigen
scheidsrechters opleiden. Bij Labyellov hebben we hiervoor twee
bevoegde opleiders t.w. Rick Nillesen en Harry
Caerteling.
De opleiding voor verenigingsscheidsrechter
start aan het begin van het nieuwe seizoen
intern bij Labyellov. Regioscheidsrechters zijn
verenigingsscheidsrechters die
“doorgroeien”. Labyellov hoeft momenteel
geen regioscheidsrechters te leveren. Hierbij
doen wij een beroep op de leden zich
beschikbaar te stellen als scheidsrechter.
Volleyballen bij Labyellov is leuk, maar vraagt
ook inzet van de leden, bv. als scheidsrechter.
Ook is het mogelijk op digitale wijze scheidsrechter te worden. Via
onderstaande link kan de Instaptoets worden gemaakt, dit is een
eenvoudige wijze om code V 6 te behalen en met een licentie wedstrijden
te fluiten.
https://www.volleybalmasterz.nl/
Op deze site kan je op een leuke en spelende manier je spelregelbewijs
halen. Op basis hiervan mag je beginnen met fluiten. Vanuit de vereniging
zal je hierbij begeleiding krijgen.
Voor vragen, neem contact op met:
- Lianne de Roo, telefoon 06 - 29 75 89 95, deroo.lianne@gmail.com;
- Harry Caerteling, telefoon 0316 - 526 029 h.caerteling@gmail.com;
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Veiligheid op en om het speelveld
De NeVoBo heeft hier aan in haar reglement een artikel 4.5 gewijd. “Het is
verboden voorwerpen te dragen, die een verwonding kunnen
veroorzaken of de speler kunstmatig voordeel kunnen verschaffen. De
spelers mogen op eigen risico bril of contactlenzen dragen”
Dit houdt in, dat indien een speler sieraden (in welke vorm dan ook)
draagt, en hij/zij raakt gewond en of er wordt een andere speler gewond,
dit voor eigen risico van die speler is. De scheidsrechter kan spelers
verzoeken hun sieraden af te doen, maar is niet aansprakelijk voor
eventuele verwondingen en of de gevolgen hiervan.
Geen limonades of suikerhoudende dranken in de sporthal. Het gebruik
van water is toegestaan
Van gemeentewege is het uit hygiënisch oogpunt niet toegestaan,
limonades of suikerhoudende dranken, mee te nemen in de sporthal.
Baby ’s en peuters in en rond om het speelveld.
Het bestuur maakt de ouders en of verzorgers van baby’s en peuters er op
attent, dat bij blessures of verwondingen, zij zelf volledig
verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Het bestuur noch de
wedstrijdleiding neemt hiervoor enige verantwoording.
Huisdieren in de sporthal
Van gemeentewege is het uit hygiënisch oogpunt niet toegestaan,
huisdieren in welke vorm dan ook, mee te nemen in de sporthal.

Digitaal wedstrijdformulier
Komend seizoen zal bij Labyellov nog steeds het digitaal
wedstrijdformulier gehanteerd worden. Hier zal in de aanvoerdersvergadering meer aandacht aan besteed worden.

Zaaldienst
Vanuit diverse teams is er het verzoek gekomen de manier van zaaldienst
aan te passen. In komend seizoen zal hiervoor een rooster worden
gemaakt.
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Zaaldienst - vervolg
De zaterdagcompetitie zal bestaan uit 9 wedstrijden wanneer alle teams
thuis spelen. Van de zaaldienst wordt het volgende verwacht:
- Om 10.45 uur aanwezig
- Velden opbouwen (net ophangen, scheidsrechterstoel, teltafels en
telborden, hulp met reclame borden/doeken ophangen)
- Tegenstanders ontvangen en evt. helpen bij het invullen van het dwf
- Wedstrijden tellen
- Netten in hoogte verstellen wanneer nodig
- Velden afbouwen na de laatste wedstrijd (±18.00 uur)
- (eventueel een drankje in de kantine met je team en collegateam)
Vragen, opmerkingen en verzoekjes kunnen bij de aanvoerdersvergadering gesteld, gemaakt en ingediend worden.

Een berichtje voor alle leden
Regelmatig komt het voor dat het bestuur of een sectie van Labyellov
alle leden of een bepaalde groep wil bereiken. Bijvoorbeeld om een
evenement aan te kondigen of voor een andere belangrijke
mededeling.
Dan wordt vanuit het ledenbestand een e-mail gegenereerd voor alle
betreffende leden. Helaas komen er dan altijd een aantal onbestelbaar
terug omdat het e-mailadres niet klopt. Dat is jammer en kan allerlei
oorzaken hebben. Dat willen we graag voorkomen.
Vandaar dan ook het verzoek om een mailtje te sturen naar de
secretaris zodat die dan vanzelf ook het goede e-mailadres heeft.
Dit mailtje kun je sturen aan:
secretaris@labyellov.nl
Ook een nieuw mailadres of verhuizing kun je naar de secretaris
mailen. Alvast bedankt voor de grote hoeveelheid mailtjes!

21

22

50-jarig jubileum
Beste Labyellov’ers,
Dit jaar staat er iets bijzonders op de agenda,
namelijk het 50-jarig jubileum van Labyellov.
Tijdens diverse bestuursvergaderingen is dit
onderwerp aangesneden, met het oog op het organiseren van leuke
bezigheden tijdens een feestelijke dag. In de meest recente
bestuursvergadering is gevraagd wie de organisatie van deze dag op zich
wilde nemen, en ik heb me vrijwillig aangemeld! Echter kan ik dit niet
alleen. Labyellov bestaat uit een gevarieerd gezelschap in diverse teams.
Naar mijn weten is het jongste lid 6 jaar oud en de oudste 80+. Deze dag
moet een feestelijke dag worden voor zowel jong als oud.
Hierdoor heb ik een idee geopperd in de vergadering waarmee alle
bestuursleden akkoord zijn gegaan: Ik hoop van elk team 1 lid zover te
krijgen om als afgevaardigde van je team op te treden.
Als afgevaardigde van jouw team in deze (tijdelijke) feestcommissie wordt
er van je gevraagd om:
- Meerdere vergaderingen bij te wonen van deze commissie;
- Actief mee te denken over activiteiten, organisatorische obstakels en
randvoorwaarden voor een feestelijke dag;
- Inventariseren binnen je team over de wensen van jouw team
gedurende deze dag;
- Een actieve houding binnen de organisatie van deze dag.
Deze oproep geldt voor alle teams vanaf de C: de jeugdteams A-B-C,
dames 1-2-3-4, heren 1-2-3 en alle recreantenteams. De CMV-teams
worden vanwege de (late) vergadertijden achterwege gelaten. Gedurende
de feestdag wordt wel met de CMV-leden rekening gehouden.
Voor mogelijke aanmeldingen of vragen ben ik te bereiken via:
Telefoon:
06-34789777 (liefst een whatsappje)
E-mail:
b.a.deroo@live.nl
Gelieve mij pas te benaderen na overeenstemming met je team.
Namens het bestuur, Ben de Roo
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Vertrouwenspersoon
Labyellov wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met
plezier bezig is met haar of zijn sport: volleybal. Het aanstellen van een
vertrouwenspersoon (VP) kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar
immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie,
discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te
voorkomen.
Maar stel nu dat …. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft
uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij
grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Bij Labyellov willen wij
dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een
vertrouwenspersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar
te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk, gezellig en
veilig blijft.
Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat
er problemen komen. Bij een VP kun je terecht met vragen die je niet
makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd
gaat worden. Dit geldt voor teamleden en ouders, maar ook voor trainers,
coaches en begeleiders. Daarbij: snel melden en erover praten zorgt dat er
(vroegtijdig) een einde komt aan een ongewenste situatie. Je voorkomt
dan dat het verergert of zich later weer herhaalt.
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team
klopt, dan ben je welkom bij de VP. De vragen die je hebt kunnen
bijvoorbeeld gaan over:
 pesten en gepest worden;
 het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele
voorkeur niet bij hoort;
 grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of
aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als
onprettig;
 een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand
in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
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Vertrouwenspersoon - vervolg
 je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt
omgegaan binnen de vereniging/het team;
 je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
 iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of
probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg
en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VP
plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij
daar: a. toestemming voor hebt gegeven; b. van op de hoogte bent.
De activiteiten van de VP vallen onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VP aan het bestuur óf
er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe
de meldingen zijn of worden afgesloten. Ook in deze rapportages staat
vertrouwelijkheid bovenaan!
Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
In principe is de VP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en
vragen hier omheen, die tussen Labyellov-leden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden of waarbij een relatie is met activiteiten binnen Labyellovverband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VP of je vraag bij
haar/hem op de juiste plaats is. De VP zal mensen niet persoonlijk
opvangen en/of begeleiden. Als er verdere begeleiding noodzakelijk is zal
dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten
Labyellov.
Waar vind ik de vertrouwenspersoon?
De gegevens van de vertrouwenspersoon staan op de website. Een mailtje
kan ook: vertrouwenspersoon@labyellov.nl
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Recreanten
De recreatieve afdeling van Labyellov telt ongeveer 45 leden, die in 3
verschillende groepen spelen. Er zijn dames- en gemengde teams, waar u
spelers tussen 25 en ruim 75 jaar jong kunt treffen. Er wordt gespeeld in
sporthal Lentemorgen.
Elke groep speelt eenmaal per week. De trainingen zijn op maandag- en
donderdagavond. Sommige groepen hebben een trainer, andere groepen
trainen zelfstandig. Elke groep heeft een contactpersoon. De
contactpersonen en hun voorzitter vormen samen de sectie recreatieve
zaken, waarbij de voorzitter de recreanten in het bestuur
vertegenwoordigt. Recreatief volleyballen bij Labyellov is spelen op vaste
dagen, vaste tijden en met vaste teams. Het gaat om teamspirit: gezellig
maar ook serieus volleyballen. Laat de teamgenoten niet in de steek en
kom regelmatig, zodat er op volle velden getraind kan worden.
En natuurlijk is er na afloop gelegenheid voor een drankje in bar “De
Lentemorgen”.
Daarnaast kun je deelnemen aan diverse toernooien. Er zijn teams die
meedoen aan de recreantencompetitie van de NeVoBo. Een ander team
speelt in de midweek recreantencompetitie in Arnhem en er wordt
meegedaan aan het wijkentoernooi in Duiven. Daarnaast organiseert de
recreatieve afdeling jaarlijks een bedrijventoernooi voor teams en
bedrijven uit de omgeving. We ontvangen regelmatig uitnodigingen voor
toernooien bij andere volleybalverenigingen, waarvoor kan worden
ingeschreven Hierbij ontmoet je vaak spelers uit andere verenigingen.
Als je interesse hebt om mee te doen aan toernooien, laat het dan weten
meteen mail aan recreanten@labyellov.nl.
Er is altijd plaats voor nieuwe volleyballers. Voor inlichtingen kun je
contact opnemen met de contactpersonen van de verschillende groepen:
Trainingen
Maandag
Donderdag
Donderdag

Tijdstip
20:15 - 21:45 uur
19:45 - 21:15 uur
21:15 - 22:45 uur

Team
Gemengd
Dames
Gemengd

Contactpersoon
Steven Plug
Irene Biemond
Gerrit de Jong

Algemeen recreatieve zaken: Albert van der Beek,recreanten@labyellov.nl,
(0316) 842080.
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Voorlopige Team-indeling dames
DAMES

1
2
3
4
5
6

Dames 1
Trainer: Richard Ecoma Verstege
Marloes Aaldering
6
Dayenne Peelen
7
Tessa van Loenhout
8
Jill Bergervoet
9
Lisette van den Broek
10
Vera Brouwer

1
2
3
4
5

Dames 2
Trainer: Frans Kersten
Sannie Ririmasse
Maria Bomers
Stefanie Vissers - Van Ham
Judith van Zelst
Marieke van Zadel

1
2
3
4
5

Dames 3
Trainer: Nina Moens
Michelle Vreeken
Gerlinde Visser
Kelly ter Bogt
Pernille Wiendels
Ashly Medze

1
2
3
4
5

Dames 4
Trainer: Michiel van Horen
Lieke Wensink
Laura Teller
Jessy ter Bogt
Noëlle Massop
Elma van Uem

Dieuwertje Spijker
Nina Moens
Nienke Kummeling
Rianne Aaldering
Mirthe Berndsen

6
7
8
9

Marleen Telkamp
Astrid van Zuylen
Gracé Theunissen
Heidi Sweers

6
7
8
9

Melanie Heiltjes
Pien Grauwelman
Maaike Senhorst
Lianne de Roo

6
7
8
9
10

Daphne Hageman
Sorcha Telkamp
Marina Mensink
Jade Siemerink
Sam Matser
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Voorlopige Team-indeling heren
HEREN
Heren 1
1
2
3
4
5
6

Trainer: Harry Boom
Michiel van Horen
Jesper Simon
Daniel Huisman
Buddy Simon
Guido van Loenhout
Rick van Loenhout

7
8
9
10
11

Bram Bekker
David Koetsier
Niels van Leeuwen
Nick te Winkel
Rens Mennings

Heren 2
1
2
3
4
5
6
7

Trainer: Richard Ecoma Verstege
Willy Bosch
8
Richard Ecoma Verstegen
9
Tom Fontein
10
Frans Kersten
11
Bert Meijers
12
Johan Muller
13
Rick Nillesen

1
2
3
4
5
6

Heren 3
Trainer: vacant
Liam Rougoor
Jerry Rougoor
Marco Teunissen
Leon Wensink
Brian van Uem
Jesse van den Berg
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7
8
9
10
11
12

Ed Ostermeijer
Bert Sweers
Theo van Uem
Albert Veurman
Gunther Baudutz
Carlo

Marc van de Bosch
Sander Harlé
Victor Kummeling
Patrick Streppel
Jordy Beekhuizen
Hajo

Voorlopige Team-indeling jeugd
JEUGD
MB 1

5

Trainer: Buddy Simon
Nienke
Linn
Daniek
Nina
Fabien

1
2
3
4
5

JC 1
Trainer:Eddy en Nienke
Leon
Lucas
Lucas
Mika
Tristan

1
2
3
4

6
7
8
9

Femke
Yara
Yanna
Aime

6
7
8
9
10

Carina
Zenna
Lindsay
Silke
Ailleen
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Teamindeling recreanten
RECREANTEN
Maandag
1
2
3
4
5
6

Teamleider maandag gemend: S. Plug
A. van der Beek
H. Schlotter
7
R. Borgonjen
E. Brekoo
8
W. Jalink
W. Streppel
9
F. Jongkind
10 L. Vermeer
G. te Paske
11 P. Witjes
G. Peters
12 S. Plug

Donderdag vroeg
1
2
3
4
5

Teamleider donderdag dames: R. Reijmer
H. Bloemberg-Elfrink
I. te Paske
6
M. Bon
E. Peters
7
A. Hendriks-Bolck
T. Scholten
8
K. Kruis
R. Reijmer
9
D. Nijholt

Donderdag laat
1
2
3
4
5
6
7
8

Teamleider donderdag gemengd: G. de Jong
A. Bakker
E. Oosterveld
9
C. van der Berg
10 H. Peterse
G. Berndsen
11 V. Teller
S. van Eijck
12 P. Theunissen
B. Elsebroek
13 H. Weikum
G. Hamidi
14 O. Weikum*
R.van den Hoek
15 K. van Eck
M. Kloppenberg
16 G. de Jong
* tijdelijk geblesseerd
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Maatschappelijke stage
Iedere leerling van het voorgezet onderwijs moet een maatschappelijke
stage doen. Naast projecten op school, wordt ook van de leerlingen
verwacht dat ze bij een organisatie of vereniging vrijwilligerswerk gaan
verrichten. En wat is er nou leuker om dit bij je eigen club te doen? Dus
moet jij je maatschappelijke stage nog doen, denk dan aan Labyellov! We
kunnen je hulp goed gebruiken. Activiteiten die je mogelijk zou kunnen
doen zijn: helpen bij de trainingen van Cool Moves Volley. Deze zijn
komend seizoen direct voor de trainingen van de jeugdteams gepland.
Daarnaast zou je ook kunnen helpen met coachen en fluiten van
wedstrijden op de toernooien van de jongste jeugd of het ondersteunen
van de wedstrijdleiding bij de Cool Moves Volleybaltoernooien in
Zevenaar. Helpen bij activiteiten van de Jeecee, inzameling oud papier of
acties behoort ook tot de mogelijkheden. Maar heb je zelf ideeën, dan is
dat uiteraard ook bespreekbaar. Binnenkort zetten we diverse klussen op
de site van www.mas-xpress.nl. Wil jij weten wat jij kan betekenen voor de
vereniging, neem dan contact met mij op!
Michiel van Horen, (06) 16036325 / secretaris@labyellov.nl

Adverteerders en sponsors
De volgende adverteerders en sponsors ondersteunen Labyellov:
-

Anjer Apotheek
Auto Martens Zevenaar
Autobedrijf van Rennes
Autoplex Zevenaar B.V.
Bloemisterij Schepers
Bowling- en Partycentrum “Griethse Poort”
Bril 2000
Heijneman Bouw B.V.
De Hypotheekleader (Theo van Uem).

-

Dynamo-Humm
Intersport Luising
NTP Infra Zevenaar
Snooker Centre Zevenaar
Sportcafé Lentemorgen
Transport Verhoef Garage
Verkeersschool Louana
Wentholt Speciaalzaak
Wok Masters Grillrestaurant

Wij zijn onze adverteerders en sponsors zeer erkentelijk voor de ondersteuning van
onze vereniging. Doe zaken met en koop bij onze adverteerders en sponsors.
Wellicht kent u ook iemand die sponsor van onze vereniging wil worden of op een
andere manier iets voor Labyellov kan betekenen. Laat de redactie dat even weten.
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Seizoensplanning
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16 wedstrijddag thuis
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Let op: er wordt niet getraind op de volgende dagen:
 Van 25 december t/m 7 januari ivm Kerst en Oud en nieuw
 Van 12 februari t/m 18 februari in verband met carnaval
 2 april ivm Pasen
 27 april ivm Koningsdag
 10 en 11 mei ivm Hemelvaart
 21 mei ivm Pinksteren
 14 mei wordt er door de jeugd niet getraind ivm avondvierdaagse
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Papierinzameling
(Belangrijke inkomstenbron voor Labyellov).
Onder de bezielende leiding van Klaas Westerdijk wordt iedere 3e
maandag van de maand papier ingezameld door leden, vrijwilligers en
ouders van jeugdleden in de wijk Ooy/Zuidspoor. Op jaarbasis goed voor
een opbrengst van ongeveer € 3.000, -.
Binnenkort wil Klaas het rooster voor 2019 invullen. Als u door Klaas wordt
benaderd om één of meerdere avonden in het seizoen te assisteren, stel
hem dan niet teleur. Per inzameling zijn 2 vrijwilligers nodig.
En denk nou niet dat deze oproep alleen voor mannelijke leden is
bestemd. Door het nieuwe systeem van inzamelen via kliko’s is geen
sprake meer van zwaar werk en doet Klaas daarom eveneens een beroep
op onze vrouwelijke leden.
Ik verwijs naar bijgevoegde foto waar Ellen Oosterveld samen met Henny
Peterse de inzameling in juli voor hun rekening hebben genomen.
Vraag Ellen maar hoe het haar is bevallen (06-55723422).
Je kunt jezelf ook aanmelden. Klaas Westerdijk is bereikbaar onder
telefoonnummer 0316 – 525 744.
Vele handen maken licht werk.
Namens het bestuur.
Hens Sikkes

34

De Grote Clubactie
Onze vereniging doet ook dit jaar weer mee met de
Grote Clubactie. Onze jeugdleden zullen zoveel
mogelijk loten gaan verkopen, zodat er extra geld
binnenkomt voor een supergaaf jeugdkamp.
We hopen uiteraard dat alle leden hun steentje bijdragen, en één of
meerdere loten kopen. Dit kan natuurlijk bij onze jeugdleden, maar ook via
de onlineverkoop.
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 naar onze
vereniging. Met de loten kun je fantastische prijzen winnen, en de
hoofdprijs is maar liefst € 100.000,-! De verkoop start op 15 september en
de trekking van de Grote Clubactie loterij is op 12 december.
We hopen op een verbetering van het resultaat van vorig jaar, en danken
jullie alvast voor jullie inzet!!
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1,75 %
De rente gaat omhoog!
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Vriendenloterij
Binnen Labyellov zijn het bestuur en
verschillende andere leden bij voortduring bezig om de financiën op orde
te houden. Naast de grote clubactie, het inzamelen van papier en de
plantjesactie doen verschillende leden mee met de Vriendenloterij.
In april 2015 is een grote belactie gehouden onder de leden/donateurs en
ouders van de jeugdleden. Door die belactie is het aantal deelnemers van
de Vriendenloterij voor Labyellov aanzienlijk toegenomen.
Tijdens die belactie was niet iedereen bereikbaar. Er bestaat nu de
mogelijkheid om je rechtstreeks via de website van Labyellov als
deelnemer van de Vriendenloterij aan te melden.
Hoe werkt dat? Ga naar de website van Labyellov (www.labyellov.nl). Kijk
onder “sponsors” en klik op de advertentie van de Vriendenloterij.
Vervolgens kom je op de site van de Vriendenloterij om je aan te melden
als deelnemer van de Vriendenloterij voor Labyellov. Een lot kost € 13,- per
trekking inclusief jackpotbonus à € 0,50 per trekking. De helft daarvan gaat
naar Labyellov. De opbrengst is bestemd voor de jeugdopleiding.
Mocht u al deelnemen aan de Vriendenloterij dan kunt u eveneens via de
website op een eenvoudige wijze uw lot(en) van de Vriendenloterij
omzetten op naam van Labyellov.
Doet u mee? Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de
penningmeester, Hens Sikkes.
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VOORLOPIG Trainingsschema seizoen 2018-2019
Maandag
Veld 1
17.30 uur
CMV N2
17.30-18.45

Veld 2

Veld 3

Veld 4

CMV N5
17.30-18.45

MIXC1
17.30-18.45

MIXC2
17.30-18.45

18.45 uur
D1
18.45-20.15

H3
18.45-20.15

MB1
18.45-20.15

D4
18.45-20.15

20.15 uur
D3
20.15-21.45

Recreanten
20.15-21.45

H2
20.15-21.45

H1
20.15-21.45

Veld 2
Recreanten
19.45-21.15

Veld 3
H1
19.45-21.15

Veld 4
D1
19.45-21.15

Recreanten
21.15-22.45

D3
21.15-22.45

21.45 uur
Donderdag
Veld 1
19.45 uur D2
20.00-22.00
21.15 uur

optie als vrijdag niet
lukt

Vrijdag
Veld 1
17.00 uur
CMV N2
18.30 uur
H3
18.30-20.00
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Veld 2

Veld 3

Veld 4

CMV N5

MIXC1

Mix C2

MB1
18.30-20.00

D3
18.30-20.00

D4
18.30-20.00

Zalenlijst
Zaal
Stationsplein
Sporthal Mheenpark
Omnisport Apeldoorn
Kermisland
De Uutvlog
de Sonders
De Bongerd
de Pol
't Timpke
Sporthal Bredevoort
Rhienderoord
de Reiger
Sporthal Dr. Quantstraat
Theothorne
Beumerskamp
Topsporthal Achterhoek
Triominos
De Stuw
De Pickerhal
De Helster
Den Elshof
De Bouwmeester
Meisterkamp
het Kempken
de Kamp
Hessenhal
Brink
Braninkhal
de Lindekamp
't Spilbroek
Ark van Oost
Pauwengaard
Den Hoge Graaf
Dorpsaccommodatie Rietmolen
Rikkenhage
Sporthal Schalkhaar
Montferland

Adres
Landbouwstraat 1
Zilverschoon 112
De voorwaarts 55
Kermisland 1
Prinses Margrietlaan 14
Avesterweg 1a
Sportlaan 1
Beukenlaan 16
Haarloseweg 10
Kruittorenstraat 1
L.R. Beijnenlaan 20
De regierstraat 1
Doctor C A J Quantstraat 17
Ericaplein 1A
Breedestraat 39
Sportweg 1
Eltensestraat 4
Bargeweg 5
Kerkstraat 28
Schubertstraat 1
Oude winterswijkseweg 37
Bouwmeester 2
Roggestraat 50
Ursulastraat 2
Sarinkkamp 7
Monumentenweg 30
Brink 8
Verwoldseweg 16
Het eindtoe 7
Bleekenweg 14
Cipresstraat 154
Renbaan 1
Hoge Graaf 13
Past C.M. v Everdingenstraat 66A
Furstenauerstraat 1
Garderegimentsweg 23
Oude Doetinchemseweg 43

Postcode
7122VM
7322GK
7321MA
6825JC
7437VD
7156MH
6681CD
7497MJ
7271BT
7126BH
6971LE
7491XS
7478XA
6951CP
6983AD
7006GJ
6922JB
7211DC
7151BW
6661AW
7141DE
7481LP
7025AP
7135JD
7255CX
6997AH
6852EE
7245AH
4033ER
7161AB
6523HR
6911KH
5371DA
7165AL
7261PE
7433MA
7041DB

Plaats
AALTEN
APELDOORN
APELDOORN
ARNHEM
BATHMEN
BELTRUM
BEMMEL
BENTELO
BORCULO
BREDEVOORT
BRUMMEN
DELDEN
DIEPENHEIM
DIEREN
DOESBURG
DOETINCHEM
DUIVEN
EEFDE
EIBERGEN
ELST GLD
GROENLO
HAAKSBERGEN
HALLE
HARREVELD
HENGELO GLD
HOOG-KEPPEL
HUISSEN
LAREN GLD
LIENDEN
NEEDE
NIJMEGEN
PANNERDEN
RAVENSTEIN
RIETMOLEN
RUURLO
SCHALKHAAR
'S-HEERENBERG
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Zalenlijst - vervolg
het Hooge Wessel
Burg. Habeshal
De Jachtlust
HYDRA sportcentrum van Pallandt
't Jebbink
de Bult
de Kei
de Lankhorst
de Wanmolen
Lentemorgen
Sourcy Center

Prins Bernhardlaan 3
s-Gravenwaard 1A
Jachtlustplein 7
van Pallandtstraat 8
Het Jebbink 13
Kapelweg 17
Bussenweide 2
Lankhorsterstraat 3B
Schweitzerpark 2
Lentemorgen 3
Zegendijk 3a

7221BA
6916KB
7391BW
7051DE
7251BJ
7134NJ
7231NE
7234SR
6671BR
6903CT
7136LS

STEENDEREN
TOLKAMER
TWELLO
VARSSEVELD
VORDEN
VRAGENDER
WARNSVELD
WICHMOND
ZETTEN
ZEVENAAR
ZIEUWENT

Wedstrijdschema 2018 - 2019
Tijd:

Veld 1

Veld 2

Veld 3

11.30

MixC1

D4

MB1

13.30

D3

H2

H3

15.30

MixC2

H1

D1

Voorlopig competitieprogramma 2018 - 2019
Het wedstrijdprogramma van het seizoen 2018-2019 is te lezen via de
onderstaande link:

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL8G4W?activeta
b=programma
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Gedragsregels (onze Normen & Waarden)
Volleybalvereniging Labyellov doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat
te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen,
zoals bijv. het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor
trainers die met jeugdsp(e)el(st)ers werken. Ook het actief communiceren van
normen en waarden kan bijdragen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die
voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo
gedragscode.
Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen
worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te
stellen proberen we dit te waarborgen.
Normen & Waarden
Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers
zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder
behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis
en veilig voelt.
Openheid & Toegankelijkheid; we streven ernaar een vereniging te zijn die
toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Zevenaar en omstreken. Door
middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we
een prettige sfeer.
Boeien & (Ver)binden; we streven ernaar een grote mate van verbondenheid te
creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken,
activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te
centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.
Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende
te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die
volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen
uit de mouwen moet steken. Daarnaast samenwerking met scholen en Gemeente
en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen.
Bovenstaande waarden en normen zijn verder uitgeschreven voor trainers,
coaches, spe(e)l(st)ers en ouders. De volledige tekst kun je lezen op de website.
De vertrouwenspersoon
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Sponsoren / Pr zaken
Hoi Labyellov leden.
Mijn naam is Marco Teunissen en ik speel sinds drie jaar in heren 3 met veel
plezier. Tevens ben ik shirtsponsor van heren 3, met mijn eigen aannemersbedrijf.
Dit jaar is mij gevraagd om te kijken en mee te denken of wij weer wat beweging
konden krijgen in de sponsoring /pr zaken van de club. Een club als Labyellov mag
zich gelukkig prijzen dat er een aantal vrijwilligers zijn die zich enorm in zetten
voor deze mooie club. Ik zit nu sinds drie jaar bij deze vereniging en vind als je lid
bent van een vereniging dat je dan ook de vereniging moet helpen als je daartoe
in staat bent. Dat kan zijn met oud papier ophalen plantjesactie, scheidsrechter,
trainer etc. Dit om deze vereniging groter en mooier en gezelliger te maken.
Makkelijker is het om commentaar te hebben, maar mooier is het om er dan iets
aan te doen.
Sponsoring en pr zaken zijn bij onze club een klein beetje op de achtergrond
geraakt. Hier ben ik mee aan de slag gegaan in het netwerk dat ik heb, ik heb
enkele sponsoren bereid gevonden om sponsor te worden voor Labyellov (zie de
volgende pagina). De sponsoren krijgen begin volgend seizoen een bord/spandoek
met hun logo of ontwerp op een doek in de zaal te hangen bij alle
thuiswedstrijden van Labyellov, maar hier kunnen er natuurlijk veel meer bij.
Tevens zijn we nog in gesprek met diverse bedrijven om een samenwerking aan te
gaan met elkaar, en zijn we nog op zoek naar enkele shirtsponsoren.
Natuurlijk we moeten onze bestaande sponsoren niet vergeten dus ook hier moet
aandacht voor zijn. En zoals jullie weten staat er volgend jaar een groots moment
op het programma het 50 jarig bestaan van Labyellov. Dit is een mooi moment om
sponsoren aan ons te binden, kortom uitdagingen genoeg.
Maar dit kunnen wij niet alleen en daarom zou ik graag willen vragen ”zijn er
leden die dit leuk vinden om in de sponsorcommissie te gaan deel nemen”.
Misschien doe je een opleiding of werk je commercieel en zie je dit als een
uitdaging of ben je gewoon enthousiast om dit met ons op te pakken, meld je dan
aan.
Heb je tips of ideeën en of zou je dit leuk vinden mail dan naar
marco@polinderbouw.nl en/of spreek mij of onze voorzitster Annette van
Vendeloo of onze voorzitter van de recreanten Albert van der Beek aan.
Groet Marco Heren 3
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Enkele nieuwe
sponsoren

Schuld en Boete
In de afgelopen jaren is de houding naar de (eigen) scheidsrechters sterk
veranderd en dat niet ten goede.
Laten we vanaf nu zien, dat het ook anders kan.
Zonder scheidsrechter, ook een vrijwilliger, kunnen we geen competitie
spelen.
Als club hebben wij met onze houding naar de scheidsrechter binnen en
buiten Zevenaar ook een naam hoog te houden.
Mocht een teamgenoot desondanks toch onbedoeld in de fout gaan is er
maar één wijze raad; Spreek hem/haar hierop aan! Zodat de
scheidsrechter er ook na de wedstrijd een goed gevoel aan over zal
houden. Hij kan deze ruggensteun echt heel hard gebruiken.
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Clubblad ’t Labje
Dankzij medewerking van leden en bestuur is in het seizoen 2017/2018 vijf
keer een volwaardig clubblad uitgebracht.
Ook in het seizoen 2018/2019 laat de redactie ’t Labje weer verschijnen.
De frequentie zal echter wat lager worden. Door wijzigingen in de redactie
en het vele werk dat het uitbrengen van een clubblad met zich meebrengt,
zal het Labje nog maar drie keer uitkomen. Wel zal intensiever gebruik
gemaakt worden van de website.
Daarnaast zal er weer een Infolabje voor het seizoen 2019/2020 uitkomen.
Het bestuur en de redactie rekenen op bijdragen van de leden, zowel met
betrekking tot het schrijven van artikelen, de bezorging van ’t Labje als ook
het werven van adverteerders.
Redactie:
Annette van Vendeloo
 06-43669211
voorzitter@labyellov.nl
Pieter Theunissen
 0316-340756
pmttheunissen1962@kpnmail.nl
Vacature
Contactpersonen advertenties:
Annette van Vendeloo
 06-43669211
voorzitter@labyellov.nl

e-mail:
e-mail:

e-mail:

www.labyellov.nl
De website van Labyellov is zoveel mogelijk up-to-date. Behalve dat je op
deze website allerlei informatie en nieuws kunt vinden, word je ook van
harte uitgenodigd om zelf verslagen en foto’s/video’s in te sturen.
Maak van deze gelegenheid zoveel mogelijk gebruik, het zal ons
verenigingsleven ten goede komen.
Beheer website: webmaster@labyellov.nl
Dit Infolabje is samengesteld door de redactie.
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Betrouwbaar & betrokken
hypotheekadvies

Theo van Uem
De Liemers

info
Labje
2016/2017

ABYELLOV

Labyellov

Volleybal in Zevenaar

