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NIEUWSBRIEF 
 

Seizoen 2021 / 2022 

Nummer 6 
 

 

Vacatures 
 

Voor de volgende functies zoeken we binnen de vereniging vrijwilligers: 

 Voorzitter 

 VSK (verenigings-/scheidsrechterszaken) 

 Scheidsrechters 

Aan het eind van deze nieuwsbrief zijn de functieomschrijvingen van de voorzitter en 

VSK terug te vinden, zoals ze opgenomen zijn in ons beleidsplan. 

 

Wil je meer informatie over één over meerdere vacatures?  

Neem dan contact op via info@vvforza.nl. 

 

Het bestuur 

 

 

Oproep organisatie jeugdkamp 
 

Wie wil komen helpen met de organisatie van het jeugdkamp? 

Ben je bij voorkeur 18+ in verband met de verantwoording over kleine kinderen en 

heb zin dan kun je je opgeven via info@vvforza.nl. 

  

  
  

  
  

info@vvforza.nl
file:///C:/Users/Marja/OneDrive/Volleybal/2021-2022/info@vvforza.nl
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Potgrondactie 
 

Na twee jaar was er weer een potgrondactie in 

Harfsen. Alles was deze keer ‘wauw’. Het was mooi 

weer op zaterdag 5 maart en het leek wel of 

sommigen potgrond gingen hamsteren. 

 

Een aantal zaken zijn in de tijd veranderd. Zo hebben 

we jarenlang met volle tevredenheid de potgrond bij 

Marti Olden besteld, maar hij stopt aan het einde van 

het jaar met zijn bedrijf. Gelukkig konden we terecht 

bij Schoneveld BV en Oonk Tuinen. Deze twee 

bedrijven zijn per 1 januari 2022 gefuseerd en tot 

hun werkzaamheden behoren aanleg en onderhoud 

van tuinen. Zij wilden graag de potgrond leveren aan 

onze vereniging en we hebben bij de bestelling 

gekeken naar de afzet in 2020. Ook de betaalwijze 

veranderde en vele mensen hebben niet of 

nauwelijks contact geld in huis. We hebben dan ook 

veel meer bestellingen vooraf ontvangen. Dit leverde 

het nodige administratieve werk op. 

 

De dag van de potgrondactie was aangebroken. De 

start bij Schoneveld kwam wat traag op gang; een 

tractor van een deelnemer wilde niet meer starten. 

Slootsmid moest erbij komen en gelukkig kwam alles 

goed. 

 

Harfsen was in 8 wijken opgedeeld en sommigen 

waren al snel van de potgrond af en moest weer 

terug naar Schoneveld voor aanvulling. Maar aan het 

eind van de ochtend was ook alle potgrond bij 

Schoneveld op en gingen de deelnemers de 

bestellingen noteren. De volgende zaterdag werden 

deze bestellingen afgeleverd. Ook zegden de nodige 

afnemers toe om het bedrag per bank over te 

maken. De vele bestellingen, naleveringen en 

betalingen via de bank waren dus ‘wauw’, maar 

zorgden voor veel extra werk en ook voor enige 

chaos. 

 

De organisatie van de potgrond was in vertrouwde 

handen van Gerrit Hazelaar, Ria Klumper en Annet 
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Scheggetman. Ze hebben het met veel inzet tot een groot succes gemaakt.  

Op het moment van schrijven van dit artikel is de exacte opbrengst van deze actie 

nog niet bekend, maar het zal heel goed zijn. Gerrit Hazelaar zal met hulp van 

Bertus Schoneveld de naleveringen afwikkelen. De uitkomst van de eerste evaluatie 

is om bij de betaling in de toekomst gebruik te maken 

van de QR-code. We gaan de QR-code bij de 

paaseitjesactie voor het eerst toepassen. 

 

De deelnemers hebben na afloop elk twee zakken 

Achterhoekse chips van Woestenenk Aardappelen 

gekregen. De teams hebben eerder de sponsoren van 

de tenues opgezocht om gezamenlijk op de foto te 

gaan. We hebben daarom 3 kleine slagroomtaarten van 

Wereldbakker Wijnand kunnen krijgen en deze 

afgegeven bij Gerrit, Ria en Annet als dank voor hun 

ongelooflijk vele werk bij deze actie.  

 

De penningmeester   

  

 

 

Vrijwilligers voor Normaal 
 

Wij zijn de Event Farm. Een bedrijf uit Laren Gld, welke is gespecialiseerd in het 

verzorgen van vergunningen en veiligheid bij outdoor evenementen.  

 

In opdracht van Mojo concerts verzorgen wij de vergunningsaanvraag en het 

verkeersplan voor het concert van Normaal op 26 mei, locatie: Tractorpuling Terrein 

Lochem. Voor dit evenement zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage 

willen leveren aan het goed verlopen van het concert. 

 

Wanneer jij als vrijwilliger aan de slag gaat bij het concert van Normaal verdien je 

ook nog eens een leuke bijdrage voor jouw vereniging/stichting. Uiteraard kan je op 

het terrein mee-eten en wordt er goed voor je gezorgd. Er is voorafgaande aan het 

concert nog een introductieavond over de werkzaamheden. Voor het evenement 

wordt van je gevraagd dat je een verkeersexamen hebt afgerond.  

 

Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op. Dan krijg je alle 

informatie. 

 

Eva Lammertink, 06 29 33 04 36 
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Noteer in de agenda 
 

16 april 2022 Halve finale NOJK 

18 april 2022 Paasvolleybaltoernooi 

21 mei 2022 Finale NOJK 

26 mei 2022 Vrijwilligers voor Normaal 

2 juli 2022 Lustrumfeest 

 

 
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. 

 

 

Beleidsplan 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november jl. is het beleidsplan 

gepresenteerd. We vinden het belangrijk dat de leden weten waarvoor vv Forza 

staat en waar we naar toe willen. Daarom lichten we elke nieuwsbrief een hoofdstuk 

uit. In deze nieuwsbrief vind je het hoofdstuk over de Activiteiten en natuurlijk de 

functieomschrijvingen van de voorzitter en VSK-coördinator. 

 

 

Activiteiten 
 

1. Situatie 2021-2022 

De afgelopen jaren hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

 Oliebollentoernooi 

 Gemeente Lochem toernooi 

 Overige toernooien 

 Jeugdkamp 

 Bloembollenactie 

 Paaseitjesactie 

 Potgrondactie 

 Feestavond 

 Digitale activiteiten in verband met COVID-19 
  

  
  

  
  

mailto:nieuwsbrief@vvforza.nl


 

 

  

pagina 6 seizoen 2021-2022 – nummer 6 

2. Gewenste situatie 

Het beroep dat op de leden wordt gedaan qua activiteiten (die geld opbrengen) moet 

op het huidige niveau behouden worden. Wel moet het enthousiasme voor de 

verschillende activiteiten actief op peil worden gehouden.  

 

3. Doelstelling 

De activiteiten die geld opbrengen moeten op het huidige niveau worden behouden. 

Wel kunnen er extra activiteiten worden georganiseerd. Met name voor de jeugd 

regelmatig een activiteit organiseren en hier actief de jeugd zelf en hun ouders bij 

betrekken. Wanneer door bijvoorbeeld een lockdown geen acties gehouden kunnen 

worden, zullen deze acties online gehouden worden (binnen de richtlijnen van de 

RIVM). 

 

4. Actiepunten 

 Draaiboeken verzamelen en up-to-date houden. 

 Aandacht schenken aan de activiteiten.  

In elke nieuwsbrief en op de website, socials, ruim aandacht schenken aan de 

activiteiten. Voor komende activiteiten aangeven dat we vrijwilligers nodig 

hebben. Van de acties de resultaten weergeven en de vrijwilligers daarvoor 

bedanken. 

 Het jaarlijks blijven organiseren van een Oliebollentoernooi. 

 Doorlopend aandacht blijven geven aan activiteiten voor de jeugd in de vorm 

van een jeugdkamp of een jeugddag. Het organiseren van een toernooitje of 

een clinic voor de (school)jeugd. 

 

5. Uitwerking 

 Draaiboek Paaseitjesactie 

 Draaiboek Oliebollentoernooi 

 Draaiboek Kampcommissie 

 Draaiboek Buurtvolleybal 
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Functieomschrijving: Voorzitter (bestuurslid) 
 

Er moet toch iemand te porren zijn voor het voorzitterschap bij v.v. Forza? Ben je 

iemand, ken je iemand die geschikt is voor deze functie, spreek hem/haar aan. Een 

vereniging kan niet zonder voorzitter. Je voornaamste taken zijn overzicht houden 

en bemiddelen. En de vergaderingen leiden. Alle andere taken worden door de 

overige bestuursleden gedaan. 
 

Naam functie Voorzitter 

Bondige taakomschrijving Het ‘eerste’ aanspreekpunt van de vereniging zijn 

Vervuld door Vacant 

Vergaderfrequentie & periode Maandelijks 

Eigenschappen van een 

persoon 

Moet een luisterend oor kunnen bieden 

Moet makkelijk aanspreekbaar zijn en openstaan voor signalen 

en kritiek 

Moet hierbij wel het verenigingsbelang voor ogen houden 

Moet communicatief vaardig zijn 

 

Takengroep Taak Wanneer Hoe lang 

Bestuursvergadering Voorzitten Maandelijks ± 2 uur  

Algemene leden-

vergadering 

Voorzitten Oktober/november ± 2 uur 

Commissies Vinger aan de pols houden of alles 

volgens planning verloopt 

Doorlopend Variërend van 

niets tot een 

heel weekend 

Nieuwsbrief, 

Laren Magazine 

Stukje schrijven oktober, januari 

april, juli 

± 1 uur 

NeVoBo Bijwonen jaarvergadering Jaarlijks ± 3 uur 

Overig Regelmatig je gezicht laten zien in de 

Braninkhal en Hoeflo 

Doorlopend Afhankelijk 

van de 

frequentie 

Overig Contacten onderhouden Jaarlijks/doorlopen

d 

± 4 uur 

Overig Bijwonen van gemeentelijke info 

avonden 

1 à 2 x per jaar ± 4 uur 

Beleid Bijhouden beleidsplan 1 à 2 x per jaar ± 2 uur 

Kampioenschappen Controleren op kampioenschappen 

(senioren) 

December 

Mei 

¼ uur 
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Functieomschrijving: Lid commissie scheidsrechter coördinatie  
 

Voor de functie van VSK zijn wij al een paar jaar op zoek naar vervanging. Mogelijk 

kunnen we hier een duo-functie van maken, waarbij één iemand scheidsrechters 

opleidt en een ander de wedstrijdindelingen verzorgt. Lijkt deze functie je wat als de 

taken verdeeld worden, neem dan a.u.b. contact op met info@vvforza.nl of schiet 

één van de bestuursleden aan. 
 

Naam commissie/functie Commissie Scheidsrechter Coördinator 

Bondige taakomschrijving Scheidsrechters en tellers coördineren 

Huidige samenstelling Vacant 

Vergaderfrequentie & periode Geen vergaderplicht 

Eigenschappen van een persoon Contact hebben met scheidsrechters 

Gevoel hebben met spelregels 

Geen bestuursfunctie 

 

Takengroep Taak Wanneer Hoe lang 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Scheidsrechters & Tellerslijst maken September 

Januari 

2,5 uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Werven en scheidsrechters opleiden 1x per jaar 8 uur per 

persoon 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Scheidsrechters aanmelden bij NeVoBo Augustus ½ uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Promotieklasse scheidsrechters regelen juni ½ uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Eerste klasse scheidsrechters regelen juni ½ uur 

  

file:///C:/Users/Marja/OneDrive/Volleybal/2021-2022/info@vvforza.nl
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Vier Hofsteden Toernooi 
 

Het Vier Hofsteden Toernooi is niet meer weg te denken uit de Stedendriehoek. Al 

ruim 40 jaar is het één van de grootste en leukste volleybaltoernooien van de regio. 

Prestatie en plezier gaan bij het VHT (zoals het toernooi afgekort heet) altijd hand in 

hand. 

 

De komst van kunstgras heeft de mogelijkheden voor ons toernooi groter gemaakt. 

We spelen dus nu op gras en kunstgras! 

De combinatie van volleybal en een leuk feestje maakt het Vier Hofsteden Toernooi 

tot Vier Hofsteden Toernooi. Als je het nog niet kent, dan wordt het hoog tijd! 

 

Vanaf 2020 is het VHT omgedoopt tot een heus sportfestival! Twellolands VHT heeft 

zijn intrede gemaakt, waardoor volleybal, live muziek en lekker eten hand in hand 

gaan! 

 

Het toernooi is voor alle niveaus van CMV tot divisie! 

 

Reden om je aan te melden: 

 Deelname voor de jeugd en de CMV is GRATIS 

 Mooie afsluiting van het volleybal seizoen 

 Springkussens zijn op het terrein aanwezig waardoor er veel speelplezier is te 

beleven voor de kids 

 Niemand wil dit sportieve, gezellige toernooi missen 

 

We hopen op jullie deelname, 

 

Twellolands VHT 

 

https://www.vierhofsteden.nl/ 

  

https://www.vierhofsteden.nl/
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