
 

Beste volleyballers, 

Het zaalseizoen loopt bijna ten einde. Nog een paar wedstrijden en de 

(verlengde) competitie zit er alweer op. Dit geldt ook voor de trainingen. De 

laatste trainingsweek is van 23 t/m 27 mei. Dat wil echter niet zeggen dat de 

vereniging dan ook stil ligt! Want in de maanden juni en juli kunnen we op de 

dinsdag- en donderdagavond terecht op de beachvolleybalvelden. 

Na een (korte) zomerstop zullen we op maandag 22 augustus weer gaan starten 

met de zaaltrainingen. De competitie gaat op 17 september weer van start. 

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan: 

- de nieuwe teamindelingen; 

- de organisatie van het bedrijvenvolleybaltoernooi; 

- het geven van clinic’s op basisscholen; 

- de nieuwe website die onlangs is gelanceerd; 

- de kick-off van het traject “bouwen aan NVC in de komende 5 jaar”. 

- een knallende opening van het nieuwe seizoen! 

Ook zijn er inmiddels al 2 teams kampioen geworden: JC1 en MA1. Genoeg 

content dus om jullie via deze nieuwsbrief even goed bij te praten. 

Sander Bos en Willem Blankevoort 

Voorzitters NVC 

De nieuwe teamindelingen 

Een nieuw seizoen vraagt ook om nieuwe teamindelingen. Deze indelingen zijn 

weer gekoppeld aan de trainers, roosters en inschrijfniveaus. Een complex 

geheel waar we elk seizoen al in februari/maart mee starten. Omdat NVC nog 

een beperkt aantal teams heeft, wordt het dit jaar iets gemakkelijker. We doen 

dit graag samen met de trainers. De technische coördinatoren proberen het 

proces te begeleiden waarin deze puzzel gelegd wordt. Het meest spannend is 

dat bij de jeugd, omdat zij in aantal spelers groeien, maar ook omdat jeugd in 

andere leeftijdscategorieën valt en veel ontwikkeling doormaakt. Gemakkelijker 

is het bij de senioren en recreanten. De eerste opzet wordt deze week afgerond 

en de concept indelingen zullen eind mei in een separate mailing aan iedereen 

worden toegezonden. De definitieve indeling is vaak niet eerder mogelijk dan 

begin augustus. Overigens zijn wij nog op zoek naar goede technische 

coördinatoren (jeugd/senioren of recreanten). Dus als jij denkt dat je dit proces 

goed kan begeleiden, dan hebben wij jou nodig. Meld je dan even bij Sander 

Bos. 

  



 

NVC Ed Lasut Bedrijvenvolleybaltoernooi 

Op donderdagavond 16 juni aanstaande organiseert NVC het Ed Lasut 

bedrijventoernooi. In voorgaande jaren was dit altijd een leuke activiteit. Ed Lasut 

heeft dit toernooi altijd met veel passie en toewijding georganiseerd. Vorig jaar 

overleed Ed en is besloten het toernooi aan hem op te dragen. De familie Lasut is 

dit keer ook aanwezig en doet mee! Geïnteresseerd? Geef je hier op om met je 

collega’s een leuke en sportieve avond te hebben! 

Clinic’s basisscholen 

Zowel Nick van der Spek als Dets Ringia zijn momenteel volleybalclinic’s aan het 

geven op een aantal basisscholen. Wij zijn deze toppers natuurlijk erg dankbaar, 

want hier komen hopelijk weer nieuwe enthousiaste jonge volleyballers uit voort 

voor onze vereniging. Erg goed voor NVC dus, zodat we weer verder kunnen 

groeien. Zeker bij de jeugd is groei belangrijk. We zullen onze ambitie nog niet 

halen om de hoeveelheid jeugd al dit jaar te verdubbelen ten opzichte van het 

begin van dit seizoen, maar we ontmoeten steeds meer nieuwe jeugdleden. 

Meer van dit soort acties die de groei bevorderen, zijn belangrijk voor NVC. Zo 

gaan we ook in juni een demonstratie volleybal geven op City Plaza (tijdesn Fit 

City!) en zoeken we vaak de lokale krant op om onze vereniging onder de 

aandacht te brengen. 

Heeft jouw team nog een idee op welke manier je kan en wil bijdragen? 

Benoem het ons en geef aan wat je van ons bestuur nodig hebt. In diverse 

waarderingsafspraken zijn mooie ambities en acties uitgeschreven. Dit seizoen 

zijn deze nog wat lastig uitvoerbaar gebleken door Corona, maar dat is verleden 

tijd en we kunnen vol in de actie-stand met elkaar. Voor nu geven Nick en Dets 

alvast het goede voorbeeld! 

Nieuwe website 

We zijn heel blij dat de nieuwe website inmiddels online is gegaan. De oude 

website kon wel een update gebruiken qua opzet en is de content ook weer 

actueel gemaakt. Voor komend seizoen zullen we ook de teams er weer goed 

op presenteren. De nieuwe website is gekoppeld aan ons administratiesysteem 

Sportlink. Daarmee willen we bereiken dat de content in lijn ligt met onze 

administratie en communicatie (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven) gemakkelijker 

wordt. 

Dus neem eens een kijkje op: www.nvc-nieuwegein.nl! 

  

https://www.nvc-nieuwegein.nl/nvc-ed-lasut-bedrijventoernooi
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Kick-off traject “bouwen aan NVC in de komende 5 jaar” 

Op donderdagavond 21 april jl. hebben we onder begeleiding van Nelly Voogt 

van het NOC NSF met enkele leden gesproken over NVC. Waar staan we als 

vereniging? Wat is ons DNA en waar willen we graag naartoe. Daar is een mooie 

analyse uit voortgekomen. We waren met een divers gezelschap, waarin alle 

groepen binnen NVC (jeugd/ouders, senioren heren, senioren dames, 

recreanten) vertegenwoordigd waren. De opbrengst proberen we snel op de 

website of op een andere manier te publiceren. Naast dat we een gezellige 

groeiende vereniging willen zijn, hebben we onze ambities dus verder 

gedefinieerd. Gezelligheid en groeien kan immers op vele manieren. 

Met de kick off gaan we een traject in dat begeleid wordt door NOC NSF en de 

centrale vragen die we bij hen hebben neergelegd zijn: Hoe leren we als NVC 

onze leden en ouders beter kennen én betrekken bij de vereniging? 

Deze vragen werden door de groep als belangrijkste gezien om als eerste aan te 

pakken en daar gaan we dus ook mee starten. Uiteraard hebben we de 

vereniging nog veel verder vorm te geven (in processen, in cultuur, in beleid, 

etc.), maar alles start met de vragen hoe leren we als NVC onze leden en ouders 

beter kennen en hoe kunnen we hen beter betrekken bij de vereniging? 

Geïnteresseerd in dit traject? Laat het ons weten en uiteraard kunnen we ook in 

dit traject weer goede ideeën, maar vooral handjes gebruiken. 

Knallende opstart van seizoen 2022-2023 

Op zaterdag 10 september aanstaande hebben we van 13:00 tot 18:00 uur de 

zaal voor een openingstoernooi en/of oefenwedstrijden gehuurd. We zien deze 

dag als een prachtige kans het nieuwe seizoen te openen met zoveel mogelijk 

leden. Goed voor de interactie tussen de verschillende teams, maar ook een 

mooi moment om veel organisatorische zaken te laten plaatsvinden, die bij de 

opstart van het seizoen spelen. We denken aan het maken van de teamfoto’s, 

het hebben van een eerste trainersbijeenkomst, het leren kennen van nieuwe 

leden, afspreken van allerlei regels rondom materialen, zaaldiensten etc. Een 

leuke, intensieve en gezamenlijke dag dus. Houd deze dag alvast even 

gereserveerd in je agenda. Het leek ons een goed idee om deze dag 

gezamenlijk met een BBQ af te sluiten. De exacte organisatie is inmiddels 

opgestart en we kijken ernaar uit! 

  



 

Kampioenschappen JC1 en MA1 

Super trots zijn we op de kampioenen van de JC1 en MA1. Ze zijn de eerste 

teams die dit seizoen kampioen zijn geworden en het enthousiasme spatte van 

de kampioenswedstrijden af. Hier ontstaat de nieuwe vereniging NVC! We 

hopen nog heel veel meer plezier van deze toppers te mogen ontvangen. Kijk 

voor o.a. foto's etc. op onze website! 

Tot slot 

Wisten jullie dat het nationale vrouwen volleybalteam van 23 september t/m 15 

oktober het WK in eigen land zal gaan spelen?!? Kijk hier voor meer info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie: communicatie@nvc-nieuwegein.nl 

Website: https://www.nvc-nieuwegein.nl 

Facebook ( ook nieuw!): https://www.facebook.com/VolleyballeninNieuwegein 

Verenigingszaken:secretaris@nvc-nieuwegein.nl 

Lidmaatschap:ledenadministratie@nvc-nieuwegein.nl 

Financiën:penningmeester@nvc-nieuwegein.nl 
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