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NIEUWSBRIEF 
 

Seizoen 2021 / 2022 

Nummer 9 
 

 
Beste leden, trainers, vrijwilligers en sponsoren,  

 

v.v. Forza bestond op 13 mei jl. exact 5 jaar. Wij hebben 

dit 2 juli jl. met een klein gezelschap gevierd bij Lu Lin in 

Exel. Op dezelfde avond was namelijk bij Witkampers de 

benefietwedstrijd voor Daan Rekers. Natuurlijk gunnen 

wij iedereen deze benefietwedstrijd. Dit is een mooi 

eerbetoon aan een geweldige vriend voor velen en de 

allerliefste (klein)zoon, broer,  vriend en neef voor de 

familie Rekers. Helaas betekende deze wedstrijd voor 

Forza dat wij een hoop gasten hebben moeten missen.  

 

Mede dankzij de toffe muziek van Free Willy en de inzet 

van Dames 2 en natuurlijk de gasten (jullie) hebben wij 

er met elkaar een geslaagde avond van 

gemaakt. Iedereen ontving bij binnenkomst 

koffie/thee met een petit fours en 

consumptiemunten op een schoteltje. Wij 

zijn na 5 jaar overgestapt op heuse v.v. 

Forza munten. De oude Tornado munten 

zijn niet langer in de Braninkhal te 

gebruiken. De Hoeflo munten van Ladies 

Night in Hoeflo kunnen gewoon in Harfsen 

nog gebruikt worden voor consumpties 

tijdens of na een wedstrijd.  
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Na de koffie/thee opende Jan 

Dondertman als langstzittend Forza 

bestuurslid de feestavond. Jan blikte 

even terug op de afgelopen 5 jaar, maar 

keek ook zeker vooruit. Wij hopen dat er 

iemand in ons midden is die de komende 

weken een voorzitter kan aandragen. Wij 

hebben ook geadverteerd in de 

Berkelbode en op de vacature-/ 

vrijwilligersbank. Graag zouden wij het nieuwe seizoen met 

een nieuwe voorzitter bij v.v. Forza beginnen. Ondanks dat 

de taken binnen het bestuur inmiddels goed verdeeld zijn, 

voelt het soms toch als een schip zonder kapitein. Dus help 

ons in de zoektocht naar een voorzitter! 

 

Na de toespraak van Jan, knalde Free Willy wat heerlijke 

nummers de zaal in. Iedereen moest nog even wat 

ontdooien en misschien moest er hier en daar nog een 

biertje in. Maar na de pauze activiteit van DS2, die 

gewonnen is door Emma Ufkes, kwamen de beentjes los. 

Het bier vloeide rijkelijk, de loempia’s van Lu Lin waren 

heerlijk, de tweede ronde warme hapjes was iets 

ondefinieerbaars wat weggespoeld moest 

worden met wat vocht. Maar de sfeer zat er 

goed in. Dank aan DS2 voor de versiering, 

het stoelendansen en de jeugdactiviteit ’s 

middags voor de CMV en C-jeugd. Speciale 

dank aan Free Willy voor de heerlijke 

muziek en dank aan Lu Lin voor het 

beschikbaar stellen van de feestzaal!  

 

Wij wensen iedereen een zonnige 

zomervakantie toe! Graag zien wij 

jullie allemaal weer in de week van 22 

augustus 2022, dan starten wij met de 

trainingen.  

 

Een feestelijke groet namens het 

voltallige bestuur van v.v. Forza, 

 

Renate Hakvoort 
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Vacature voor voorzitter 
 

Speciale aandacht voor de vacature van voorzitter. Het bestuur heeft  

inmiddels de oproep voor een nieuwe voorzitter in de Berkelbode, op Indeed, 

Lochemdoet.nl en LinkedIn geplaatst. Deze betaalde vacature moet echt onder de 

aandacht gebracht worden. Help allemaal meedenken! 

 

 
 

Vacature voorzitter volleybalvereniging 
 
v.v. Forza Harfsen-Laren is een jonge volleybalvereniging welke na samenwerking tussen de 
volleybalverenigingen uit Harfsen en Laren 5 jaar geleden na een fusie is ontstaan. Door de krimp in de 
verschillende kernen leek een fusie de ideale oplossing om volleyballers in beide kernen volleybal op 
leeftijd en niveau te kunnen blijven aanbieden. Na 5 jaar kunnen wij zeggen dat deze fusie goed heeft 
uitgepakt. Volleybal leeft, zowel in Harfsen als in Laren. 
Zoals bekend kan een vereniging niet zonder vrijwilligers bestaan. De afgelopen 5 jaar is ook het bestuur 
bij v.v. Forza ‘vernieuwd’. Het huidige bestuur bestaat uit 6 bestuursleden en de functie voor voorzitter is 
vacant.  
v.v. Forza zoekt voor het nieuwe seizoen een  
 

voorzitter (m/v) 
 

Hij/zij hoeft geen spelend lid te zijn  
Wel enthousiast over deze prachtige sport 

 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan de 6 bestuursleden. De huidige bestuursleden 
hebben de taken goed verdeeld. De voorzitter dient de maandelijkse bestuursvergaderingen voor te zitten 
evenals de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daarnaast houdt de voorzitter contact met de gemeente 
en andere lokale verenigingen en organisaties. Als laatste is het initiëren van contacten met scholen of 
bedrijven echt iets voor jou. 
 
Kort samengevat; wij zoeken een teamplayer. Iemand die graag zijn steentje bijdraagt aan een 
dorpsvereniging en mensen enthousiast kan maken en houden voor het volleybal. 
 
Is deze functie wat voor jou? Neem dan a.u.b. contact op via info@vvforza.nl. Wij brengen je dan in contact 
met de bestuursleden en/of de oud-voorzitter zodat wij nader kennis met elkaar kunnen maken. Wij horen 
graag van jou! 

  
  

mailto:info@vvforza.nl
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Netsportveld op het schoolplein 
 

In november ontvingen we van NeVoBo en de provincie Gelderland een bericht dat 

zij een subsidieregeling hebben opgezet voor netsportvelden om het volleybal meer 

zichtbaar te maken in het straatbeeld. We zagen dit als een mooie gelegenheid om 

kinderen, tieners en volwassenen op een laagdrempelige manier de kans te geven 

om kennis te maken met volleybal. Eva heeft contact opgenomen met de Branink en 

de PWA om te kijken of we dit buitensportnet op het schoolplein te laten plaatsen. 

Zij waren ook enthousiast en is er een subsidieaanvraag ingediend. Deze werd 

goedgekeurd. Op vrijdag 8 juli is het netsportveld (met een WK-jasje) geplaatst. 

 

Het buitensportveld is een sportveldje waar je altijd in de buitenlucht kunt 

volleyballen. Op een veld van 5 bij 12 meter is een RVS-net geplaatst. Dit net kan 

tegen een stootje, is permanent op spanning en is op verschillende hoogtes in te 

stellen. Het veld is geplaatst op het schoolplein in Laren en is vrij toegankelijk. Ook 

is het goed te bereiken voor mindervaliden. Een van de voorwaarden voor de 

subsidie is dat er jaarlijks een gratis sportieve activiteit wordt georganiseerd. 

Daarom zal er vanuit Volleybalvereniging Forza eens per jaar een volleybalclinic 

worden georganiseerd.  

 

Het netsportveld wordt officieel geopend op vrijdagmiddag 26 augustus om 12:00 

uur door wethouder Lex de Goede. Samen met de leerlingen van de PWA en de 

Branink wordt er een feestelijke middag georganiseerd. Aansluitend willen we een 

inloop-beachvolleybalmiddag op het evenemententerrein organiseren. Dit is een 

activiteit vergelijkbaar met het jeugdbeachtoernooi van vorig jaar, alleen zonder 

opgave vooraf. Zo kunnen leerlingen (ook van de scholen in omliggende dorpen) na 

schooltijd makkelijk aansluiten. 
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Nieuwe leden? 
 

We merken dat er soms wat onduidelijkheid is bij nieuwe potentiële leden over het 

meetrainen en aanmelden bij onze vereniging. Hoe vaak mag je nou meetrainen 

voordat je lid moet worden en hoe word je dan eigenlijk lid?  

 

Iemand meenemen 

Je mag altijd iemand meenemen naar de training, zodat hij/zij kan kijken of 

volleybal wat voor hen is. Het is verstandig om van tevoren even bij jouw trainer 

aan te geven dat er iemand meekomt, zodat de trainer daar in zijn/haar oefeningen 

rekening mee kan houden. De meetrainer mag tot 3x meetrainen voordat men moet 

beslissen of ze bij de vereniging wil of niet. 

 

Uiteraard hoeven geïnteresseerden niet altijd met iemand samen te komen. Als 

iemand wil gaan volleyballen, maar niemand kent bij de vereniging, dan kan hij/zij 

een mailtje sturen naar de TC (TC@vvforza.nl). Er wordt dan gekeken bij welk team 

en wanneer er meegetraind kan worden. 

 

Aanmelden 

Iemand mag totaal 3x gratis meetrainen. Daarna kan men zich aanmelden via het 

aanmeldformulier. Er is een formulier voor de jeugd en voor de senioren. Wanneer 

deze is ingevuld, kan het gestuurd worden naar onze ledenadministratie 

(ledenadministratie@vvforza.nl). 

 

De aanmeldformulieren: 

Download aanmeldformulier voor de jeugd 

Download aanmeldformulier voor de senioren 

 

 

  

  
  

mailto:TC@vvforza.nl
mailto:ledenadministratie@vvforza.nl
https://www.vvforza.nl/wp-content/uploads/2020/08/Aanmeldingsformulier-jeugd.pdf
https://www.vvforza.nl/wp-content/uploads/2020/08/Aanmeldingsformulier-senioren.pdf
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WK Volleybal 
 

WK-tickets scoren? 

Wil jij ook onze Nederlandse volleybaldames aanmoedigen tijdens het WK Volleybal 

van 23 september tot en met 15 oktober 2022? Of een van de andere spannende 

WK-wedstrijden bezoeken? Koop eenvoudig je tickets via deze link: 

https://bit.ly/Forza-wktickets of scan de QR-code! 

 

 
 

 

 
 

 

  

  
  

https://bit.ly/Forza-wktickets


  

 

  

pagina 7 seizoen 2021-2022 – nummer 9 

Achterhoekse Volleybal Academie 
 

Nadat de site van de Achterhoekse Volleybal Academie enige tijd niet bereikbaar was 

is dat nu opgelost, er kan weer ingeschreven worden voor de zondagtrainingen voor 

het seizoen 2022-2023. 

Er hebben zich inmiddels een dertigtal volleyballers aangemeld maar uiteraard 

kunnen dat er veel meer worden. Inschrijven is mogelijk voor volleyballers van 10 

tot 16 jaar, jongens en meisjes. 

De trainingen worden gegeven door ervaren jeugdtrainers op 20 zondagen in het 

nieuwe seizoen vanaf eind september 2022 tot april 2023. De trainingen worden 

gegeven in de Topsporthal in Doetinchem. De eerste selectie training is op zondag 

25 september 2022. 

Inschrijven kan via de site van de Achterhoekse Volleybal Academie, 

www.achterhoeksevolleybalacademie.nl 

 

Noteer in de agenda 
 

23 sept.- 15 okt.2022 WK Volleybal 

  
  

www.achterhoeksevolleybalacademie.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. 

 

 
  

  
  

mailto:nieuwsbrief@vvforza.nl


  

 

  

pagina 9 seizoen 2021-2022 – nummer 9 

 


