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NIEUWSBRIEF 
 

Seizoen 2021 / 2022 

Nummer 3 
 

 

Beslissingen uit de Algemene ledenvergadering 
 

1) Contributie 

Als de contributie op basis van teamindeling wordt verhoogd, dan betalen de leden 

gemiddeld €10 minder per lid. Maar hierdoor worden jeugdspelers (en hun ouders) 

onevenredig hard in de portemonnee getroffen. Tenslotte hadden jeugdspelers van 

14 jaar en ouder die nu in de dames spelen nog een aantal jaar in de jeugd kunnen 

spelen en hierdoor minder contributie hoeven te betalen. 

Als de contributie op basis van leeftijd wordt verhoogd, dan betalen de leden de 

maximale verhoging maar dan worden de kosten voor talentvolle jeugd gedragen 

door de vereniging in zijn geheel. Dat wil zeggen alle leden (m.u.v. de recreanten/ 

All Old Stars). Hierdoor dragen we met z’n allen bij aan de potentie van jeugdleden.  

Het bestuur stelt voor om te stemmen per briefje of door handopsteking. De 

aanwezigen kiezen voor stemming via handopsteking. Er wordt unaniem besloten de 

contributieverhoging door te voeren op basis van leeftijd. Aantal stemmen voor 

contributieverhoging op basis van teamindeling is 0. 

 

Voor het seizoen 2021/ 2022 zal de contributie als volgt zijn: 

Dames 1 €306,00 

Senioren (18+) €271,00 

Junioren €226,00 

CMV €136,00 

Recr. Comp. €171,00 

Recreanten €140,00* 

All Old Stars €105,00* 
* De NeVoBo contributieverhoging wordt wel aan de recreanten doorberekend. 
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2) Presentatie bestuursleden 

In deze vergadering nemen wij afscheid van Tom Klein Nengerman, algemeen 

bestuurslid met name voor acties. Eveneens nemen wij afscheid van Wilma Kuiper, 

secretariaat en contactpersoon voor NeVoBo. Daarnaast treedt ook Marja van Zoelen 

af. Zij was verantwoordelijk voor de AVG, het Coronaprotocol en de nieuwsbrief. Het 

opstellen en versturen van de nieuwsbrief zal zij blijven doen. Alle drie worden 

hartelijk bedankt voor hun vrijwillige inspanning voor de vereniging en ontvangen 

een bos bloemen en een attentie. 

 

Marja Keppels was vorig jaar al aftredend en niet herkiesbaar, echter door de 

pandemie heeft zij in de ALV van 9 november 2020 besloten nog 1 jaar als voorzitter 

aan te blijven. Nu is het moment gekomen waarop zij definitief de hamer neerlegt. 

Marja Keppels krijgt voor haar tomeloze inzet de zilveren Bondsspeld uitgereikt uit 

handen van Jan Dondertman. Het bestuur krijgt de toezegging dat we altijd nog een 

beroep op Marja mogen doen bij vragen. Natuurlijk bedanken wij ook Marja Keppels 

voor haar vrijwillige inspanning voor de vereniging en zullen wij definitief afscheid 

van haar nemen in de volgende bestuursvergadering. 

 

Huidig bestuur v.v. Forza: 

 

Functie Naam Aftredend E-mail 

Voorzitter Vacant n.v.t. voorzitter@vvforza.nl  

Penningmeester/ sponsoring Jan Dondertman 2023 penningmeester@vvforza.nl  

Secretariaat Renate Hakvoort 2024 info@vvforza.nl  

PR/ website/ Socials/ 

sponsoring 
Irthe Brummelman 2022  

Jeugdzaken Barbara Brinoord 2023 jeugd@vvforza.nl  

Activiteitencommissie Nicole Besten 2022  

Oranjeambassadeur/ 

contactpersoon bestuur met 

trainers & aanvoerders 

Eva Lammertink 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

Sponsoring/ materiaal/ 

contactpersoon bestuur met 

TC 

Dianne Rouwenhorst 

 

 

2024 

 

 

 

 

Voor alle functies geldt, communicatie bij voorkeur via info@vvforza.nl. 

 

3) Jubilarissen 

Gerrie Schilderinck en Willy Dommerholt zijn beide 25 jaar lid. Zij zijn beide 

uitgenodigd om op de ALV een attentie in ontvangst te nemen. Beiden waren blij 

verrast. Gefeliciteerd dames, op naar de volgende 25 jaar! 

 

  

mailto:voorzitter@vvforza.nl
mailto:penningmeester@vvforza.nl
mailto:info@vvforza.nl
mailto:jeugd@vvforza.nl
mailto:info@vvforza.nl


 

 

  

pagina 3  seizoen 2021-2022 – nummer 3 

SAVE THE DATE - Lustrumfeest v.v. Forza 
 

 Houd 14 mei 2022 maar vast vrij, 

want Forza geeft haar lustrumfeest en jij bent erbij! 

 De zaal en de muziek zijn gereserveerd  

en met jullie aanwezigheid op die dag zijn we vereerd. 

 

Meer details volgen begin volgend jaar. 

 

 
Acties 
 

Bloembollenactie 

De bloembollenactie heeft netto € 678 opgeleverd.  

 

Rabo Clubsupport 

De Rabobankactie Rabo Clubsupport heeft netto € 516,55 opgeleverd.  

 

Plus spaaractie 

De opbrengst van de Plus spaaractie is € 1.350,-. 

 

Jumbo Lochem ballenactie 

De Jumbo ballenactie heeft ons 3 volleyballen opgeleverd. 

 

Namens het bestuur wil ik iedereen, die op een of andere wijze geholpen heeft deze 

acties een succes te maken worden, hartelijk danken. De opbrengsten zullen we 

gebruiken voor de aanschaf van nieuwe materialen. 

 

 

 
Geboren 
 

Rianne Paalman (DS1) en haar partner Richard Mesland en hun 

zoontjes Jelte & Noud zijn de trotse ouders en grote broers 

geworden van een dochter en zusje Rienke. 

 

Wij feliciteren hen met de geboorte van Rienke! 
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 & BankGiroLoterij 
 

Je kunt onze club koppelen aan De Vriendenloterij als je daar een lot van hebt. Had 

je altijd een lot bij de Bankgiroloterij dan is dat nu een lot van De Vriendenloterij en 

is koppelen ook voor dat lot mogelijk. Daarover hebben we al gepubliceerd in de 

eerste Nieuwsbrief van dit seizoen. Hoe je kunt koppelen willen we hier graag 

herhalen. Want met één telefoontje, chat, mail of brief kun je per lot € 5,70 voor de 

club verdienen. Dat is snel geld verdienen voor Forza. Dus nog eenmaal de oproep 

om contact op te nemen met De Vriendenloterij. 

  

Contact opnemen kan via: 

 een chatkanaal: https://www.vriendenloterij.nl/open-chat 

 de telefoon door te bellen naar 088 - 020 10 20 (normaal tarief) van maandag 

t/m vrijdag van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur 

 een brief te schrijven aan: VriendenLoterij, Beethovenstraat 200, 1077 JZ 

Amsterdam  

en geef aan dat je jouw lot, dat is jouw bankrekeningnummer, aan V.V. Forza wilt 

koppelen. 

 

LET OP: Er zijn 2 Forza’s in Nederland. Je moeten koppelen aan V.V. Forza en niet 

aan Forza Schouwen-Duiveland!  

 

Salland Zorgverzekeringen 

 
Hoe kun je aanmelden of van collectiviteit veranderen? 

 

Salland Zorgverzekeringen heeft voor jullie de pagina www.salland.nl/vvforza  

aangemaakt. Nieuwe verzekerden kunnen daar een verzekering samenstellen en 

aanvragen. Naast deze mogelijkheid kunnen onze clubleden en ouders natuurlijk ook 

gebruik maken van de andere mogelijkheden: Een telefoontje naar 0570 687 484 

voor advies of hulp bij aanmelden kan altijd. Een aanmelding via de gewone 

aanmeldpagina op hun website werkt ook: Vanaf de hoofdpagina salland.nl -

>premie berekenen vraagt ook naar een mogelijke collectiviteitskorting. Ook daar 

kan men op Forza jullie collectief vinden en aanvinken voor de juiste korting en 

voordelen. 

 

Salland-verzekerden die alleen de collectiviteit van VV Forza willen gebruiken, 
kunnen hiervoor inloggen op Mijn Salland en kiezen voor verzekering wijzigen. Als 

dat niet lukt of als je dat niet fijn vindt, kan er ook een e-mail gestuurd worden naar 
verzekerden@salland.nl, waarin je jouw postcode, huisnummer en geboortedatum 
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geeft en de wens over te gaan naar de collectiviteit van VV Forza. En natuurlijk 

staan zij jullie ook graag telefonisch te woord! 
 

Zoals je ziet: mogelijkheden te over! Ik hoop dat je hiermee alvast de informatie 

hebt die je zoekt. Heb je nog meer vragen? 
Stel ze gerust en zend een mail aan penningmeester@vvforza.nl. 
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Wil je iets geplaatst hebben in de Nieuwsbrief of Website? Leuk! 

 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, de website wordt continu 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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