De periode 2017/2018 stond wederom bol van allerlei leuke activiteiten van de Commissie
Ledenwerving (CLW), die wij graag met jullie delen.
Activiteiten
Stratenvolleybal
Het Open Volleybaltoernooi (voorheen straten-/bedrijvenvolleybal) werd vanwege groot succes
voor de vijfde maal georganiseerd en werd wederom een groot succes. Op 3 en 10 april deden 10
teams (bijna 100 mensen) mee. De winnaar werd het team Olympia Uitzendbureau. Deze keer
hebben wij, op veler verzoek, de spelregels versoepeld; ook vriendenclubs mochten nu meedoen
en daar is gehoor aan gegeven. Het werd een echt open volleybaltoernooi en wederom met veel
sportiviteit. Verfrissend en gezond was het bakje fruit, door Arjan samengesteld, speciaal voor
deze gelegenheid. Met dank aan de kantine, voor het meedenken!
Schoolvolleybal
Daarnaast zijn samen met de combinatiefunctionaris sport van de gemeente de Wolden een aantal
activiteiten in samenhang met elkaar uitgevoerd. Waar nodig hebben de jeugdleden van VCZ
goede ondersteuning geboden. Ze hebben de gastlessen op de scholen verzorgd. Met deze
activiteiten willen wij volleybal zowel in de gemeente als op scholen de aandacht geven die deze
mooie sport verdient en jongens en meisjes boeien en binden.
• Vriendenweek van VCZ in november was voor veel leden het moment om vrienden, familie of
buren mee te nemen naar de training.
• Schoolvolleybaltoernooi voor groep 5 t/m 8 op woensdagmiddag 7 maart was een spektakel met
ruim 160 kinderenin 26 teams . De winnaar per groep mocht meedoen aan het provinciaal
toernooi in Assen.
• De gastlessen op scholen werden verzorgd door zowel de sportfunctionaris als onze leden, Vera
N, Elianne, Eva, Wieke en Anne. Na afloop van het toernooi werden de kinderen getrakteerd op
appels. Met dank aan Koen Termeulen van de Jumbo voor dit genereus gebaar om 200 appels
te schenken aan VCZ.
• Op maandag 15 oktober hebben wij enkele (jeugd)leden om advies gevraagd over het werven
van nieuwe leden. Er was een sterke bezetting van Dames 3, C1 en C2 en er zijn goede ideeën
verzameld. Wij gebruiken deze ideeën als input voor in onze wervingsactiviteiten binnen de
CLW.
• Op donderdag 18 oktober heeft Vera N een gastles gegeven aan ca 15 kinderen van de
naschoolse opvang.
Dankwoord
We zetten ook voor komend seizoen onze activiteiten voort en willen langs deze weg alle leden
(trainers, spelers en vrienden) van VCZ, die het afgelopen seizoen mee hebben geholpen, hartelijk
bedanken.
Oproep
Wij hebben nog steeds behoefte aan nieuwe jonge leden die onze commissie willen versterken.
Heb je interesse en ben je creatief in het bedenken van wervingsactiviteiten of wil je ons af en toe
meehelpen, geef je dan op bij het secretariaat van onze vereniging of spreek één van ons even
aan. Wij rekenen op je!
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