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INLEIDING 

Het volleybalseizoen 2016-2017 ligt achter ons en we zijn inmiddels alweer van start gegaan met 
het nieuwe seizoen. In dit jaarverslag blikken de diverse commissies terug op het afgelopen 
seizoen. Wij zien verschillende sportieve hoogtepunten: het overtuigende kampioenschap van 
dames 3 en de kampioenschappen van recreanten 2, meisjes A1 en jongens C1. 

Naast de sportieve activiteiten in de zaal, bleek afgelopen zomer ook het beachvolleybalveld 
steeds populairder te worden. Ook de sociale kant van VCS heeft dit seizoen veel aandacht 
gekregen, bijvoorbeeld in de vorm van de verenigingsbarbecue en het nieuwjaarsdiner. Die 
activiteiten zijn minstens zo belangrijk voor een club als VCS, die volledig draait op de inzet van 
enthousiaste vrijwilligers. 

Namens het bestuur, 

Jesse van Rijn, secretaris 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COMMISSIE WEDSTRIJDZAKEN 
 
De commissie wedstrijdzaken had dit seizoen dezelfde samenstelling als voorheen: 
 - Debbie Schrama - Meijer heeft de ingeleverde wedstrijdformulieren verwerkt; 
 - Harrie van Oers als wedstrijdsecretaris; 
 - Arno Zegers als scheidsrechterscoördinator en voor de zaalwachtindeling. 
Laatstgenoemde heeft aan het begin van het seizoen de zetel in het bestuur overgenomen van Iris 
van Rijn. 
 
De seniorenteams behaalden de volgende resultaten: 
 - D1 in de promotieklasse geëindigd als 5e;  
 - D2 in de 3e klasse geëindigd als 2e; 
 - D3 in de 4e klasse geëindigd als 1e: kampioen en promotie; 
 - H1 in de promotieklasse geëindigd als 10e; via P/D wedstrijden is handhaving gerealiseerd  
 - H2 in de 2e klasse geëindigd als 11e (degradatie); 
 - H3 in de 2e klasse geëindigd als 12e (degradatie); 
 - H4 in de 4e klasse geëindigd als 2e; afgezien van P/D-wedstrijden. 
 Tevens deden Dames 1 en Heren 1 mee aan de bekercompetitie. 
  
De jeugdteams behaalden de volgende resultaten (eerste competitiehelft ** tweede 
competitiehelft): 
 - Jongens A1: 5e plaats in de 2e klasse ** 6e plaats in de 1e/2e klasse; 
 - Jongens C1: 3e plaats in de 1e klasse ** 1e plaats in de 1e klasse; 
 - Jongens C2: 1e plaats in de 2e klasse ** 5e plaats in de 1e klasse; 
 - Meisjes A1: 2e plaats in de 1e klasse ** 1e plaats in de 1e klasse; 
 - Meisjes A2: 3e plaats in de 2e klasse ** 5e plaats in de 2e klasse; 
 - Meisjes C1: 7e plaats in de 2e klasse ** 3e plaats in de 3e klasse; 
 - Jongens C3 speelde alleen in de tweede competitiehelft mee en werd 6e in de 1e klasse. 
  
Meisjes A1 deed tevens mee aan de bekercompetitie. Nogmaals de felicitaties voor de 
kampioenen bij zowel de jeugd als de senioren! 
  
Het bestuur heeft dit seizoen extra aandacht gevraagd voor de inzet van voldoende mensen bij de 
zaalwachtavonden en voor meer respect richting de scheidsrechters. Helaas was daar in beide 
gevallen aanleiding voor. 
  
De zaalwachtteams en scheidsrechters kregen ook dit jaar weer een herinneringsmail. Met hulp 
van buitenaf is het ons weer gelukt om voldoende punten bij de NeVoBo te realiseren, maar door 
het aangekondigde vertrek van één van de scheidsrechters wordt dit nog moeilijker dan voorheen. 
Het blijft dus een groot aandachtspunt voor de toekomst. 
 
In het afgelopen seizoen werden er 10 verzoeken voor wedstrijdwijziging door andere verenigingen 
gedaan. Vanuit VCS waren er 5 verzoeken voor wijzigingen, allemaal ruim op tijd. Vaak maanden 
van tevoren. Dat wordt zeer gewaardeerd. Verder was er een groot evenement bij de korfbalburen 
van TOP, waardoor er met velden en lokaties geschoven moest worden, evenals op de momenten 
dat de NeVoBo teveel thuiswedstrijden op hetzelfde moment had gepland. Ook dit is opgelost, met 
medewerking van thuis- en uitspelende teams. 

Soms moesten er teams meerdere keren gemaand worden het wedstrijdformulier (tijdig) in te 
leveren, wat zelfs tot administratieve sancties heeft geleid. Tevens waren de formulieren niet altijd 
even duidelijk en volledig ingevuld, waardoor bijvoorbeeld de puntentelling/score niet klopte. Met 
de aangekondigde invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier zullen deze aandachtspunten 
hopelijk tot het verleden gaan behoren. 
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TECHNISCHE COMMISSIE 

De Technische Commissie 2016 – 2017 bestond uit Pascal van Eijk, Julia Lof, Martijn van der 
Marel, Anne Pont, Iris van Rijn, Esther Segaar en Jose van der Vlugt. 
  
Heren 1 
Heren 1 is het seizoen gestart met Peter Bosch als trainer eerste training (dinsdag) en coach. De 
tweede training op maandag is verzorgd door verschillende dames 1 speelsters (met name Iris van 
Rijn, Esther van Wieringen en Denise van Goeverden). Na uitingen van onvrede vanuit zowel het 
team als trainer Peter, is gesprek gevoerd met elkaar waarin afspraken zijn gemaakt over invulling 
training/ coaching en verwachtingen naar elkaar. Dit heeft in de optiek van het team weinig tot niet 
tot verbetering geleid. Na de kerststop stond het team er niet goed voor qua punten en in februari 
heeft het team bij de TC aangegeven het liefst te willen stoppen met Peter als trainer/ coach. Na 
contact tussen TC en Peter, heeft hij zelf begin maart 2017 besloten zijn taken als trainer/ coach 
direct neer te leggen en het team heeft intern het voorbereiden van de resterende trainingen en de 
coaching opgelost. Het team is op de 11e plek geëindigd en heeft met het spelen van PD-
wedstrijden hun plek in de promotieklasse net aan kunnen behouden. Doel voor het volgende 
seizoen was nieuwe spelers aantrekken ivm vertrek van middenspeler Bas Martijn Lips en een 
nieuwe trainer/ coach zoeken. 
  
Heren 2 
Na hun promotie vorig seizoen naar de 2e klasse, heeft heren 2 een moeilijk jaar gehad. Het team 
heeft ondanks een vaste trainer/ coach (Janneke de Bruin) niet de juiste modus gevonden met 
elkaar en is met een 12e plek in de poule direct weer gedegradeerd zonder PD. 
  
Heren 3 
Ook heren 3 is het niet gelukt om na 2 maal promotie klassebehoud te spelen. Zij kregen training 
van Martijn Boersma en speelden hun wedstrijden zonder coach. Het is moeilijk gebleken punten 
te pakken in de 2e klasse, en met een 11e plek in de poule (dezelfde poule waar ook heren 2 in 
speelde) zijn ook zij direct gedegradeerd zonder PD.  
  
Heren 4 
Heren 4 (seizoen 2017-218 heren 5) heeft een goed jaar gedraaid. Zij kregen dit jaar training van 
Anne Pont, en zij coacht de thuiswedstrijden wanneer mogelijk. Zij hebben het gehele seizoen 
boven in het linker rijtje meegedraaid en zijn  uiteindelijk op de 3e plek geëindigd. 
Binnen het team is besproken of zij voor promotie naar de 3e klasse willen gaan of niet. Zij zijn het 
er grotendeels over eens dat zij op dit moment niet willen promoveren. Er zijn volgens hen nog 
teveel pieken en dalen. Mocht dit stabieler worden dan kan dit nog ter spraken komen, alleen voor 
nu is  stabiliteit en rust in het spel belangrijk + niet tegen zichzelf spelen bij een mindere 
tegenstander.  
  
 Dames 1 
Dames 1 heeft een stabiel seizoen gehad. Jesse van Rijn sluit als vaste trainer/ coach goed aan bij 
het team en Henrike de Muinck die een dubbele competitie speelde vanuit de jeugd kon goed 
meedraaien en van toegevoegde waarde zijn. Dames 1 is zonder bijzonderheden op een nette 5e 
plek geëindigd in de poule. 
  
Dames 2  
Dames 2 heeft een erg goed seizoen gedraaid. Zij zijn tweede geworden in hun poule, maar door 
een voor hen ongunstige PD-regeling mochten zij geen PD-wedstrijden spelen en een gooi naar 
promotie doen. Dit heeft tot veel frustratie geleid. Volgens seizoen dus weer 3e klasse en hopen 
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dan wel door te stomen. Zij willen graag twee keer blijven trainen en naast vaste trainer/coach Arie 
graag iemand voor de tweede training iemand die misschien net wat meer aandacht kan geven 
aan het verbeteren van techniek. 
  
Dames 3 
Heeft ook een erg goed seizoen gehad. De dames zijn met hulp van trainer/ coach Gene Paesch 
kampioen geworden en spelen volgend seizoen dus derde klasse. De klik tussen Gene en het 
team is goed. Marloes is gedeeltelijk uitgevallen vanwege blessures maar kon tegen het eind van 
het seizoen weer meetrainen en zelf nog wat meespelen. Sigrid Fiering is halverwege het seizoen 
nieuw mee komen trainen en stapt volgend seizoen over naar competitie. 
  
Recreanten 
Het seizoen 2016-’17 was een topseizoen voor de recreanten. Het tweede team in de 
recreantencompetitie werd kampioen, de trainingen werden goed bezocht en de aparte trainingen 
voor de competitieteams zijn een succes. Daardoor stijgen het spelpeil en het spelplezier 
geleidelijk en gestaag. Ook volgend seizoen zullen weer drie teams deelnemen aan de 
recreantencompetitie, ondanks de moeite die er was om tot een door alle spelers ondersteunde 
teamsamenstelling te komen. De groep bestaat inmiddels uit 44 spelers en dat aantal neemt 
geleidelijk toe. Tenslotte zien we ook steeds vaker – maar nog wel slechts incidenteel – dat 
recreanten doorstromen naar de seniorenteams. 
  
Trainers 
Voor heren 1, 2 en 3 was een nieuwe trainer nodig, en dames 2 had de wens voor een meer 
technische trainer voor 1 training. Daarnaast wilden we ruimte geven voor groei door een extra 
dames en een extra herenteam te maken, dus al met al waren er aardig wat trainervacatures om in 
te vullen. De TC is daar tijdig mee aan de slag gegaan, en hebben geluk gehad met Herman 
Versluis die niet alleen heren 1 tweemaal wilde trainen plus coachen, maar zelf graag ook zijn 
avonden aanvulde met een andere training. Met het bereid vinden van zowel Nanke vd Meer  als 
Noah Enderle (vorig seizoen jeugdtrainers) om senioren te gaan trainen en Peter Bosch op een 
ander team opnieuw in zetten is het gelukt om voor alle teams voor het nieuwe seizoen een trainer 
te hebben.  
  
Zaalindeling 
Voor het seizoen 2016-2017 was de zaalruimte afdoende. De indeling gemaakt voor 2017-2018 
heeft een uitdaging opgeleverd omdat wij 2 extra teams inschrijven. Er is in overleg met de JC 
onder andere uitgeweken naar het vroege tijdsblok (18.30u)omdat dames 4 merendeels bestaat uit 
doorstromende jeugdleden  maar dat is voor de meeste senioren uiteraard niet haalbaar. Daarom 
hebben we daarnaast nog moeten uitwijken naar 1 extra tijdsblok elders, in de Waterkant Lisse. 
Heren 1 zal hier hun tweede training krijgen. 
  
Volgend seizoen 
We starten het seizoen met alleen nog een vacature voor coaching dames 4, verder hebben alle 
teams een trainer en coach. Er is nog heel even overwogen nog een vijfde damesteam te vormen 
oa naar aanleiding van 4 NOVO dames die interesse hadden in een overstap. Met name vanwege 
de zaalruimte en trainersbeschikbaarheid, hebben we ervoor gekozen niet in een keer met drie 
teams uit te breiden maar met twee. We vermoeden dat de huidige teams, zeker bij de dames, 
gaande het seizoen weer aangevuld worden met nieuwe meetrainers en we volgend seizoen 
opnieuw uitbreiden kunnen overwegen. Mede afhankelijk ook van beschikbare zaalruimte, binnen 
en/ of buiten de Wasbeek. 
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Bijzonderheden 
Voor de heren is het doel geweest een heren 2 te vormen dat een serieuze kans op promoveren 
heeft. In combinatie met 2 extra teams betekende dat dat we echt zijn gaan herschikken en 
schuiven met spelers. We hebben ons best gedaan dit zo goed mogelijk door te spreken met de 
betreffende leden zelf, maar enige weerstand tegen verandering valt niet tegen te gaan. We 
hebben als TC geluisterd naar de reacties en gezocht naar een gulden middenweg. Uiteindelijk 
starten we het seizoen met een indeling waar iedereen vrede mee heeft.  Het heren 4 van vorig 
jaar wordt nu heren 5, heren 4 is een combinatie van een aantal jongens die doorstomen en 
nieuwe leden. Heren 4 is qua bezetting (7 spelers) bij aanvang seizoen wel nog wat mager. Daar 
zal de TC ook tijdens het seizoen aandacht voor blijven houden. 
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JEUGDCOMMISSIE 

Samenstelling jeugdcommissie 
Janneke de Bruin (voorzitter) 
Bas Leeflang (mini- coördinator) 
Onno Hoogervorst 
Lisanne van Nieuwkoop 
Tara van Kampen  
  
Mini’s 
De mini-afdeling is dit jaar gestart met ongeveer 33 mini’s en is geëindigd met 50 mini’s. Er zijn 8 
teams gevormd om mee te doen aan de toernooien. De mini’s trainen op donderdag van 18.00 uur 
tot 19.00 uur en op dinsdag is er een mogelijkheid voor een tweede training. Halverwege is er een 
miniteam doorgegaan naar de jeugd. Eind van het seizoen zijn er nog eens 7 mini’s doorgegaan 
naar de jeugd. 1 mini is gestopt. Hierdoor zullen we volgend seizoen starten met 33 mini’s. Door 
ledenwerving zal dit leden aantal weer omhoog worden gebracht. 
Dit seizoen hebben de volgende mensen training gegeven:  Lisanne van Nieuwkoop, Bram 
Onland, Henrike de Muinck, Onno Hoogervorst, Karlijn Schoorlemmer, Noelle Kraamwinkel, 
Marleen van den Berg, Tara van Kampen, Eveline de Jong, Joost van ’t Hof en Bas Leeflang. 
 
ABC-jeugd 
De jeugd bestond dit jaar uit 57 spelers. Het vervoer naar de wedstrijden werd georganiseerd  in 
overleg met de coaches door de ouders georganiseerd. Het coachen werd verzorgd door de 
trainers. Dit seizoen hebben de volgende mensen training gegeven: 
JA1: Otto van Hulten 
MA1:  Nanke van der Meer en Sebastien de Paula 
MA2: Jeroen van Schie en Noah Enderlé  
MC1: Lisanne van Nieuwkoop 
JC1 : Erik de Muinck 
JC2: Noah Enderlé, Dennis van Hulten  
JC3: Team bestaande uit mini’s, ingeschreven na de kerst 

Er was een tweede training op zaterdagochtend voor MA1 in het Cluster in Voorhout. Enkele 
speelsters uit MA2 hebben hier ook meegetraind. JC1 trainde afgelopen seizoen ook twee keer per 
week. Noah en Dennis organiseerden voor JC2 wekelijks een buitentraining.  

We hebben geprobeerd een tweede training te realiseren voor iedereen die dit graag wil, door het 
gebrek aan zaalruimte is dit soms lastig. Toch is dit afgelopen seizoen, het zij soms creatief door 
buitentrainingen, redelijk gelukt. Voor alle teams was afgelopen seizoen een trainer/coach, ook 
voor het seizoen 2017/2018 is dit opnieuw gelukt.  

Werving leden 
We hebben in de voorjaarsvakantie in samenwerking met de Combibrug de volleybal DOE dag 
georganiseerd. Een groot succes waar ruim 70 kinderen aan hebben deelgenomen. We zien dat er 
na deze activiteit veel nieuwe aanmeldingen zijn geweest. Ook de mond tot mond reclame zorgt 
voor een goede naamsbekendheid in Teylingen. VCS heeft hier direct of indirect 7 nieuwe mini/
jeugdleden aan over gehouden. Gekeken wordt of we volgend seizoen dit kunnen herhalen. 
Daarnaast zijn er diverse mee-train mogelijkheden geweest bij de huidige mini- en jeugdgroepen.  
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Interne Contacten 
Om kennis te maken met de ouders is dit seizoen gestart met een ouderbijeenkomst. Vrijwel alle 
ouders van (nieuwe)leden waren hierbij aanwezig. Voor elk jeugdteam is er aan het begin van het 
seizoen een bijeenkomst geweest met trainer/coach, spelers en ouders om de verwachtingen voor 
het seizoen te bespreken. Deze opzet wordt zowel door ouders als trainers als zeer positief 
ervaren. Ouders worden door middel van nieuwsbrieven, appgroepen en mails op de hoogte 
gehouden van diverse activiteiten.  

Externe contacten 
Er is contact geweest met diverse regioverenigingen over het wel of niet continueren van de 
talenttrainingen. Daarnaast is er alleen sprake geweest van de standaard Nevobo-contacten. 

Activiteiten 
Er was een budget beschikbaar van 750 euro. Er is een sinterklaasfeest gevierd en diverse interne 
toernooien. Daarnaast zijn de zowel de mini’s als de jeugd gaan bowlen bij de Oude Tol. Zowel 
voor het jeugd - als minikamp waren veel aanmeldingen, beide kampen waren zeer geslaagd. 

Kadervorming 
In augustus 2017 wordt een workshop ‘4 inzichten over training geven’ georganiseerd.  

Talenttraining 
Dit jaar zijn er door VCS en een aantal omliggende verenigingen talenttrainingen georganiseerd. 
Leen van Goeverden was coördinator van deze organisatie. De trainingen vonden plaats in Katwijk 
en Sassenheim. Echter is dit het laatste seizoen dat de talenttrainingen in deze vorm worden 
georganiseerd door Leen van Goeverden. Dit heeft diverse redenen, maar er bleek onvoldoende 
draagvlak en kader bij verschillende clubs om de trainingen te continueren. We vinden dit jammer, 
maar proberen binnen VCS zo veel mogelijk voor leden passende trainingsmogelijkheden te 
vinden.  
  
Namens de Jeugdcommissie, 
 Janneke de Bruin 
Bas Leeflang 
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RECREANTENCOMMISSIE 

Het seizoen 2016-’17 was een topseizoen voor de recreanten. De trainingen werden goed bezocht 
en de aparte trainingen voor de competitieteams zijn inmiddels een gevestigd succes. Daardoor 
stijgen het spelpeil en het spelplezier geleidelijk en gestaag.  

De resultaten in de mix-competitie van recreanten vertonen ook een stijgende lijn. Het eerste en 
tweede team waren in de eerste seizoenshelft geduchte concurrenten van elkaar in de top van 
poule A. In de tweede seizoenshelft zakte het eerste team weg naar de middenmoot – mede door 
een verloren wedstrijd tegen het tweede team – maar dat tweede team wist het kampioenschap 
binnen te slepen! Het derde team eindigde in poule B in de middenmoot. Gezien de sterk 
gewijzigde samenstelling van het team, met nogal wat debutanten in de competitie, is dat een 
prima prestatie. 

Voor het eerst was het aan het einde van het seizoen ingewikkeld om de drie teams voor het 
volgend seizoen samen te stellen. Het eerste team wilde verandering, in reactie op de 
tegenvallende resultaten, maar het tweede en derde team gaven de voorkeur aan voortzetting met 
(grotendeels) de bestaande teams. De trainers en aanvoerders bogen zich over de door alle 
competitiespelers individueel aangegeven voorkeuren en kwamen – wel na veel discussie – tot 
een voor (vrijwel) iedereen aanvaarde teamsamenstelling. Daarmee gaan we het nieuwe seizoen 
in, met hooggespannen verwachtingen. 

De recreantengroep blijft geleidelijk groeien en staat aan het eind van seizoen 2016-’17 op een 
aantal van 44. Voor het nieuwe seizoen hebben zich enkele nieuwe belangstellenden gemeld, dus 
is de verwachting dat groei in het komende seizoen door zal gaan. De sociale activiteiten hebben 
intussen niets te lijden van de wisselende samenstelling van de groep, integendeel. De 
trainingsavonden eindigen altijd met een erg gezellige derde helft en zowel het weekend in 
augustus als het uitje aan het eind van het seizoen blijven hoogtepunten. Een belangrijke bijdrage 
aan de sfeer wordt geleverd door het feit dat er echt sprake is van een team van trainers, die 
moeiteloos zaken van elkaar overnemen. Vooral dankzij de inbreng van Marion, die de ‘echte’ 
trainerscursus heeft gevolgd, wordt de kwaliteit van de trainingen ook steeds beter. Mede daardoor 
stromen recreanten soms ook door naar de seniorenteams en vormen we zo een ‘toegangspoort’ 
voor de vereniging. 
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PR-COMMISSIE 

Het doel was om dit jaar zoveel mogelijk nieuwe sponsoren binnen te halen en binnen te houden. 
Daarnaast is de PR-commissie druk bezig geweest met acties zoals de kledinglijn en Grote Club 
Actie.  

Shirtsponsors 
Van Velzen van de Water -> Van Velzen accountants & Adviseurs: Sponsorcontract loopt nog een 
jaar 

Grand Cafe Graaf-Jan: Is de nieuwe sponsor van Dames 1. Contract is dit seizoen getekend voor 
3 jaar 

Fysiotherapie J.F. de Muinck: Fysiotherapie J.F. de Muinck was afgelopen jaar shirtsponsor van 
JC1 en heeft het contract verlengd. 

Wesseling Logistics: Wesseling Logistics Was afgelopen jaar shirtsponsor van MB1 en het contract 
is verlengd. 

Het Leidsch Parkethuis: Is gestopt als sponsoring. Het bedrijf kiest steeds een andere vereniging 
als sponsor. 

Ten Hoope: Is sponsor van Heren 4.  

Made By Gene: Dit jaar heeft Made by Gene een sponsorcontract gesloten voor 3 jaar en neemt 
daarmee het stokje over van Elektriciteitswinkel.nl 

LB-Finance: Heeft getekend voor shirtsponsor voor de komende 3 jaar. Wij zijn blij LB-Finance als 
shirtsponsor te mogen ontvangen. 

Naast de shirtsponsors heeft VCS inmiddels op de donderdagavond tijdens de wedstrijden in de 
Wasbeek ook bordsponsors. Naast de shirtsponsors die standaard een banner krijgen, hebben de 
volgende bedrijven alleen een banner bij VCS: 

Heemborgh Makelaars 
Jong-Noordwijk (is inmiddels gestopt) 
Nes&Mel  
Decorette Woonatelier 
Company 2 Wear 
LJ sport (is inmiddels gestopt) 
LB Finance (wordt shirtsponsor) 
Keurslagerij Scholten 
Electriciteitswinkel.nl 
One sportswear (heeft getekend als nieuwe bordsponsor) 
Ook zijn er een aantal bedrijven die graag een logo op de website en nieuwsbrief wilde hebben. 
Hiervoor is of een geldbedrag betaald of zijn er kortingen gegeven. 
Goedkopeballen.nl (is one sportswear geworden als bordsponsor) 
Dive-InC (EFR cursus voor trainers) 
Deutekom Advies 
Hoogvliet Sassenheim 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Realhosting 
Woonstichting Vooruitgang 
IJvents 
 

Acties 2016-2017 
 
Grote Club Actie: 
Samen met de jeugdcommissie hebben we dit jaar ook weer de Grote Club Actie gedaan. Deze 
actie haalde zo’n 1500 euro op. Dit was minder dan het jaar ervoor. Dit komt omdat er meerdere 
acties lopen zoals Jantje Beton en de Kinderpostzegels. Volgend jaar zullen we weer deelnemen 
aan de GCA 

Kledinglijn: 
Door de overstap van Masita naar eigen productie is het wat stroever gelopen dan gehoopt. De 
eerste levering had niet het juiste logo. Ook de dames broekjes zijn helaas twee keer in de 
verkeerde stof als het pasmodel geleverd. De producent heeft beloofd het allemaal op te lossen en 
aan de start van seizoen 2017-2018 moet alles goed zijn aldus de producent. 

Rabobank Clubkas Campagne: 
Deze actie heeft onverwachts meer opgeleverd dan gedacht. Namelijk ongeveer 200 euro 

Kerstkaart 
Dit jaar hebben we de sponsoren allemaal een kerstkaart gestuurd, die goed is ontvangen. Verder 
hebben we de sponsoren uitgenodigd voor verschillende evenementen zoals het bedrijven 
toernooi en zijn er sponsor nieuwsbrieven verstuurd. Ook worden de sponsoren begin 2017-2018 
uitgenodigd voor het Glow in the Dark-toernooi en de barbecue. 

Onno Hoogervorst 
Bas Leeflang 
Suzanne van Asten 
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