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Van het bestuur 
 

Normaal gesproken is iedereen, ieder team nu druk aan het rekenen. Hoeveel 

punten hebben we nog nodig voor het kampioenschap, voor een plaats in de 

nacompetitie (promotie / degradatie wedstrijden). Of wanneer staan we veilig, laten 

de concurrenten nog punten liggen? De charme of in sommige gevallen de  stress  

van het naderende einde van een competitie. 

 

Ach, het lijkt al eeuwen geleden ... maar vorig jaar, 8 februari werd dames 6 

overtuigend kampioen in de 4e klasse. Gewoon, hartstikke knap! 

 

Hoe anders is het nu, vooral na de zoveelste persconferentie. Alles blijft maar 

opschuiven. Er zijn deze competitie slechts een paar speelrondes geweest, half 

oktober werd de competitie stilgelegd.  

 

Door de huidige maatregelen kan dit seizoen zelfs geen halve competitie meer 

gespeeld worden. De Nevobo heeft inmiddels besloten dat er in seizoen 2020-2021 

geen promotie of degradatie plaatsvindt en geen wedstrijden meer plaatsvinden. 

Hoeveel nog gespeeld kan worden en hoeveel de Nevobo ons hiervoor in rekening 

brengt, is onbekend. Daarom hebben we besloten om de inning van de tweede helft 

van het lidmaatschap op te schorten. Hierdoor kunnen we een betere inschatting 

maken wat daadwerkelijk onze kosten zullen zijn en hoeveel we door moeten 

berekenen aan de leden. Meer informatie over dit onderwerp volgt de komende 

maanden. 
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Wat kan er nog wel? 

 

De jeugd tot en met 17 jaar mag buiten sporten! 
 

Kunstgrasveld 

In overleg met Stichting Speelplezier Laren 

mogen we gebruik maken van het 

kunstgrasveld bij de Braninkhal. We kunnen 

echter niet reserveren, dus het kan voorkomen 

dat het veld gedeeld moet worden met andere 

gebruikers. 

 

Beachveld 

Zodra de weersomstandigheden het toelaten 

willen we de beachvolleybalvelden op het 

evenemententerrein weer opzetten. We hebben 

hiervoor toestemming van de gemeente 

Lochem. 

 

Online spellen 

Vrijdag 26 februari zal het bestuur een digitale bingo organiseren voor heel vvForza.  

Op 4 april willen Aniek, Femke, Dianne en Jelke in plaats van het  

paasvolleybaltoernooi een online pubquiz organiseren. 

 

Over beide activiteiten vinden jullie elders in de nieuwsbrief meer informatie. 

 

Paaseitjesactie 

Ook dit jaar zal de paaseitjesactie op aangepaste wijze plaatsvinden. Het zal op een 

soortgelijke wijze als vorig jaar plaatsvinden. Meer informatie volgt nog. Op 13 

maart kunnen de paaseitjes opgehaald worden. 

 

Opbrengsten bloembollenactie en Salland 

Clubactie 
 

De opbrengst van de bloemenbollenactie met mooie 

Amerylissen is € 854,50. 

De opbrengst van de Salland Clubactie is € 300,-. 

 

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 

 
  

  

  
  



 

 

  
pagina 3  seizoen 2020-2021 – nummer 5 

 
 

  

https://forms.gle/FvZJG1642LDGNbPQ8
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Update van de sponsorcommissie 

 

In de vorige nieuwsbrief stond al een uitgebreid 

stuk over de nieuwe tenues. Inmiddels zijn we 

ruim twee maanden verder en de 

sponsorcommissie heeft niet stil gezeten. 

 

In januari zijn we de ‘boer op’ geweest en hebben  

oude en nieuwe sponsoren benaderd met de 

vraag of ze onze vereniging willen steunen. 

Ondanks deze lastige tijd waren de ondernemers 

positief gestemd en zijn alle teams voorzien van 

een sponsor. Op dit moment worden er nog extra 

sponsoren geworven voor o.a. tassen, 

inloopjacks, een balsponsor of een van de andere 

sponsormogelijkheden om zo nog wat extra 

inkomsten voor de vereniging te genereren. 

 

Medio februari hebben we het eerste fysieke sample van het nieuwe tenue 

ontvangen. Dit is een gedrukte versie van het shirt, alleen nog zonder sponsoren. 

Het shirt wordt volledig geprint. Dit betekent dat de opdruk uniek is en speciaal 

gemaakt is voor vv Forza! Een bijkomend voordeel is dat de bedrukking niet loslaat 

na een paar jaar speelplezier. Er komen nog een paar kleine aanpassingen in de 

bedrukking m.b.t. logo’s, maar het tenue zal in grote lijnen er zo uit komen te zien.  

 

Intersport heeft ook pas-series langsgebracht, zodat we de juiste maten kunnen 

opnemen van de leden. Op een pasavond komt een team naar de sporthal om de 

tenues te passen voor de shirt- en broekmaat. Deze maten worden doorgegeven aan 

Intersport, zodat je het volleybaljaar begint met een tenue dat goed past. Door 

corona zien we elkaar nu een stuk minder. Om toch deze pas-series te kunnen doen, 

zal er een schema worden opgesteld zodat iedereen binnenkort kan passen en de 

gewenste maat kan doorgeven. Hierover later meer. 

 

We hopen dit voorjaar alles bij de drukker te hebben, zodat we bij aanvang van 

seizoen 2021-2022 in onze nieuwe tenues kunnen spelen!  
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Paasvolleybaltoernooi 

  
Helaas kan dit  jaar het paasvolleybaltoernooi voor de tweede keer op rij niet 

doorgaan. Wij vinden dit ontzettend jammer en hebben daarom een alternatief 

bedacht. Een online pubquiz! Op Eerste Paasdag, 4 april, zullen wij jullie online 

onderwerpen aan allerlei vragen en raadsels. De pubquiz is voor jong en oud, 

deelname is gratis en je hoeft geen lid te zijn om mee te mogen doen! Wij zullen 

starten rond 19:30. Aan het einde van de avond zullen we de ranking opmaken en 

zijn er mooie prijzen te winnen!  

Net zoals ieder jaar is de familie Klumpenhouwer van Jan Klumperhouwer verhuur 

bulldozers en grondverzetmachines weer onze trouwe sponsor, waarvoor heel veel 

dank! 

 

Doe je mee? Stuur dan voor 28 maart even een appje naar 0627597902 of een 

mailtje naar: paasvolleybalforza@outlook.com. 

 

Vriendelijke paasgroet en hopelijk tot dan! 

 

Organisatie paasvolleybaltoernooi Forza 

Aniek, Jelke, Femke en Dianne 
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Algemeen lid 
 

Hallo, mijn naam is Tom Klein Nengerman, ik ben 44 jaar, 

getrouwd en heb 2 kinderen, 12 en 15 jaar oud. 

 

Alweer een aantal jaren geleden was ik op zoek naar een 

sport om mijn lijf andere beweging te geven dan mijn 

dagelijkse werk bij hoveniersbedrijf Haneveld. 

De rug wil hierdoor nog wel eens opspelen en ik wilde een 

sport die genoeg beweging gaf maar geen competitie, 

gezien de beperkte tijd die ik over heb in het weekend. 

 

Ik kwam Eddy Lubberding een keer tegen en vroeg mij of 

volleybal niet wat voor mij was.  Ze trainen met een veteranenteam 1 x per 

week  en je  mocht 3x gratis trainen om te kijken of het wat voor mij was. Zo 

gezegd zo gedaan en het was precies wat voor mij, ik heb geen volleybalachtergrond 

maar wel aardig balgevoel.  

 

Ik werd gevraagd door Barbara Brinoord voor een bestuursfunctie. Na een klein jaar 

proefdraaien ben ik ingeschreven en werd aanspreekpunt voor de 

activiteitencommissie. We hebben al een heel aantal potgrond, bloembollen en 

paaseierenacties achter de rug en vind het elke keer weer mooi om te zien dat 

zoveel leden zich weer inzetten om geld op te halen voor onze club. In deze 

coronatijd is een en ander wel moeilijk te organiseren en ben blij dat het met de 

digitale middelen van tegenwoordig toch nog vaak wel lukt. De paaseieren zijn al 

weer besteld en hoop dat dit weer een succes wordt. 

 

Ik hoop jullie allen weer snel te zien in de sporthal!! 

 

Tom 
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Algemeen lid 
 

Ik ben Nicole Besten, sinds 2019 algemeen bestuurslid van 

vv Forza en speelster bij dames 4.  Marja trainde en coachte 

ons op dat moment en inventariseerde meerdere malen naar 

mensen voor het bestuur. Ik wist op dat moment niet of dit 

iets zou zijn wat bij mij zou passen en of ik hier voldoende 

tijd voor kon maken. Maar na de vraag en uitleg van Marja, 

wilde ik in ieder geval proberen of dit het geval was. Ik vind 

het erg mooi om te zien hoeveel mensen zich, ook in deze 

periode met corona, zo inzetten voor de vereniging. 

 

Ik woon in Lochem en ben er ook opgegroeid.  Hier ben ik 

dan ook begonnen met volleyballen bij de mini´s van Avanti. 

Daar heb ik tot een paar jaar geleden gespeeld. Daarna ging het damesteam van 

Avanti samen met een team van Forza. Het eerste jaar in het team Forza-Avanti 

beviel mij erg goed. De gezelligheid en verbondenheid binnen de vereniging en 

teams deden mij dan ook besluiten in Laren te blijven spelen. Op dit moment speel 

ik in dames 4, hier ben ik middenspeelster. 

 

Naast het volleyballen mag ik in mijn vrije tijd ook graag wielrennen, wandelen met 

de hond en dingen met vrienden ondernemen. Daarnaast heb ik sinds kort mijn 

motorrijbewijs en hoop ik hier komend jaar veel gebruik van te kunnen maken. 

Doordeweeks werk ik als begeleider op een dagbesteding voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. Hier zijn momenteel helaas ook veel aanpassingen door 

corona, net als bij de vereniging. Ik hoop dat we snel weer verantwoord kunnen 

beginnen met spelen en elkaar in de sporthal kunnen zien in Laren en Harfsen. 

Hopelijk tot snel!  

 

Nicole

 

Paaseitjescommissie 
 

Afgelopen 2 jaar hebben wij met veel plezier de paaseitjesactie georganiseerd en 

ook dit seizoen is het eerste contact met Beuzel alweer gelegd. 

 

Voor de jaren hierna zijn wij op zoek naar 2-3 personen die onze plekken in de 

paaseitjescommissie willen overnemen 🐣.  

 

Onze opvolgers willen wij graag de mogelijkheid geven om dit jaar met ons ‘mee te 

lopen’ tijdens de voorbereidingen en actiedag. Mocht je interesse en/of vragen 

hebben, bel ons gerust👍🏻! Ons nummer kun je opvragen via info@vvforza.nl.  

 

Groetjes Jelse en Elsbeth 
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Algemeen lid 
 

Mijn naam is Marja van Zoelen. Ik ben moeder van 

Gijs en Janne die in MA1 speelt. In 2018 ben ik op 

een ouderavond gevraagd om als ouder van een 

jeugdlid gevraagd om zitting in het bestuur te 

nemen. 

 

Na een tijd getwijfeld te hebben, moest de AVG 

door Forza nageleefd worden. Doordat ik als QHSE 

manager (kwaliteit, veiligheid, gezond en milieu) ervaring met de uitvoering van 

wetgeving heb, kon direct een bijdrage leveren door te zorgen dat we conform de 

AVG werken. Nu met de corona-pandemie ben ik nauw betrokken met het naleven 

de van de steeds veranderlijke regels van de overheid. Daarnaast maak ik de 

nieuwsbrief en help ik bij de website. 

Mijn man Philip volleybalt bij de recreanten van Laren en ondersteunt de vereniging 

onder andere met het begeleiden van de algemene ledenvergadering en het naleven 

van de corona maatregelen. 

 

Ik woon in Harfsen. In mijn vrije tijd ben ik veel in de tuin en keuken te vinden. 

Daarnaast probeer ik elk weekend een eind te wandelen. 

Ik vind het heerlijk om bij mijn dochter te kijken (als het tenminste weer mogelijk 

is) en hoop jullie daar weer snel te zien. 

 

Marja 

 

Gezocht 
 

We zoeken nog iemand die het stokje van Anke voor de VSK over wilt nemen. De 

VSK deelt 2 keer per jaar de scheidsrechters in en begeleidt deze scheidrechters 

indien daar behoefte aan is. 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op of stel je vraag via 

info@vvforza.nl. 

 

Noteer in de agenda 
 

26 februari 2021 Bingo 

Voorjaar 2021 Paaseitjesactie (13 maart ophalen) 

4 april 2021 Pubquiz 
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Wil je iets geplaatst hebben in de Nieuwsbrief of Website? 

Leuk! 

 
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, de website wordt continue bijgewerkt. Je 

kunt je inzending mailen naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 

 

Wil je de Nieuwsbrief ook ontvangen? Of op een ander (extra) mailadres?  

Dat kan! Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 
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