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Wie wordt de nieuwe voorzitter? 

Na 2 jaar actieve zoektocht naar een voorzitter via social media, Indeed, 

LochemDoet én een oproep in de Berkelbode is er nog altijd geen voorzitter 

gevonden. Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Er moet toch iemand 

zijn die zich bij dit gezellige bestuur wilt aansluiten? 😊 

 

De taken zijn inmiddels goed verdeeld. Hoofdzakelijk ben je het aanspreekpunt 

binnen en buiten de vereniging, waarna we als bestuur gezamenlijk de ingebrachte 

punten oppakken. Wie komt Jan, Barbara, Irthe, Nicole, Eva, Dianne & Renate 

vergezellen? 

 

Laat het weten via info@vvforza.nl of spreek een van de bestuursleden aan.  

 

 

 

Teamfoto’s 
 

In tegenstelling tot vorig jaar, nemen we dit jaar weer een teamfoto in de zaal.  

De foto zal gemaakt worden door Petra Hoentjen, moeder van Elize uit DS3. De 

bedoeling is dat elk team volledig in wedstrijdtenue op de foto gaat tijdens hun 1e 

thuiswedstrijd. 

 

Petra komt op de volgende dagen en tijden de teamfoto’s maken: 

 

dag datum tijd team locatie 

Dinsdag 13/9 18:30 uur CMV De Braninkhal 

Woensdag 14/9 19:30 uur XR1 Hoeflo 

Donderdag 15/9 20:15 uur DR1 De Braninkhal 

Vrijdag 16/9 20:30 uur DS1 Hoeflo 

Zaterdag 17/9 11:30 uur MC1 Hoeflo 

Woensdag 28/9 20:45 uur HR1 Hoeflo 

Vrijdag  30/9 20:30 uur HS1 De Braninkhal 

Zaterdag 1/10 11:30 uur MB1 Hoeflo 

Donderdag 6/10 20:15 uur DR1 De Braninkhal 

Vrijdag 7/10 18:30 uur DS4 De Braninkhal 

Vrijdag 7/10 18:30 uur DS5 De Braninkhal 

Vrijdag 7/10 20:30 uur DS3 De Braninkhal 

Vrijdag 14/10 18:30 uur DS2 De Braninkhal 

Zaterdag 22/10 15:30 uur MB2 Hoeflo 
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Bezoek aan wedstrijden van het Argentijnse team 
 

Dit jaar wordt voor het eerst het WK volleybal voor vrouwen in Nederland gehouden 

te weten in de periode tussen 23 september en 15 oktober en de gemeente Lochem 

is gastgemeente voor het nationale vrouwen volleybalteam van Argentinië. Als dank 

heeft de gemeente vrijkaarten ontvangen voor de wedstrijden van Argentinië, die zij 

verdelen onder de volleybalverenigingen in de gemeente Lochem. 

Om allen die betrokken zijn bij onze vereniging, te danken voor de inzet voor de 

vereniging op welke manier dan ook in de afgelopen jaar willen we jullie graag 

uitnodigen om ons mee te gaan naar enkele wedstrijden van Argentijns team.  

 

De eerste is Argentinië - China op 25 september 2022 om 14:00 uur in het 

GelreDome in Arnhem en die hebben we gereserveerd voor alle jeugdleden tot 18 

jaar. Zij hebben via de jeugdcommissie een uitnodiging ontvangen en voor het 

vervoer van onze jeugdleden hebben we 12 auto's nodig. Voor de ouders die 

willen/kunnen rijden is er natuurlijk ook een kaart beschikbaar. 

Opgave voor de jeugd kan via email jeugd@vvforza.nl en wel voor 16 september. 

De tweede is Argentinië - Brazilië op maandag 26 september 2022 om 18:00 uur in 

het GelreDome in Arnhem en die hebben we gereserveerd voor de leden van 

bestuur, TC, diverse commissies, scheidsrechters 1e klasse en alle andere 

vrijwilligers. De uitnodigingen worden soms aan de contactpersonen van de 

commissie verzonden en in andere gevallen rechtstreeks via de e-mail. De opgave 

kan voor 23 september 2022 via onderstaande mail of telefoonnummer. 

 

De derde wedstrijd is Argentinië - Japan op zondag 2 oktober 2022 om 14:15 uur in 

het GelreDome in Arnhem en die hebben we gereserveerd voor senioren van 18 jaar 

en ouder en voor alle recreanten. De uitnodigingen worden via de contactpersonen 

van de teams verzonden. De opgave kan voor 28 september 2022 via een mail aan 

Irthe Brummelman irthe_1993@hotmail.com of telefoonnummer 06-20320450. 

 

Dus vind je het leuk? Geef je op! 

 

 

 

Geboren 

 
Leonie (DS1) & André Ebbekink zijn trotse ouders geworden van 

een zoontje Tom. 

 

Laurens (HS1) & Alette Woestenenk zijn de trotse ouders 

geworden van Luuk 
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Rabo ClubSupport van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 
 

Van 5 september tot en met 27 september 2022 kan iedere lidmaat van de 

Rabobank in totaal 3 stemmen uitbrengen. Ook onze vereniging doet mee aan de 

actie. 

 

Hoe werkt het stemmen? Er zijn dus twee methoden om te stemmen.  

Door in te loggen op de website van de Rabobank. Dit kan via de link 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Daar staat een oranje button met de 

deelnemende clubs. Tik daar bij zoeken in Forza en je ziet daarna Forza Volleybal. 

De andere methode is via de app op je mobiel. 

 

Net als vorig jaar kunnen Rabo-leden, vanaf 12 jaar, stemmen op hun favoriete 

club. En let op: lid is iets anders dan klant. Een klant kan in de Rabo App zelf lid 

worden en daarna meteen stemmen.  

 

Ik hoop dat iedereen die lidmaat is van de Rabobank ook een stem op onze 

vereniging uitbrengt. We gaan een jaar tegemoet met hoge kosten zaalhuur en 

trainers en daardoor ontstaat een tekort bij de vereniging. We hopen via trainers 

van elders en extra trainingsblokken een kwaliteitsinjectie bij onze club te creëren. 

Daaraan hangt wel een prijskaart vast. Stemmen kan nog tot en met 27 september.  

 

Laat je stem niet verloren gaan! 

 

De penningmeester 

 

 

 

  

Algemene ledenvergadering 
 

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 9 november 2022 vanaf 

19.30u in kantine van De Braninkhal. 
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Donderdag 22 september !! 
 

Wie gaat ermee, dan zorgen we samen voor een spetterende opening van het WK in 

Nederland! Dit maak je maar één keer in je leven mee, een WK volleybal bij jou in 

de achtertuin. Dichterbij komt het nooit meer. 

 

Het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen wordt op donderdag 22 

september groots geopend met een teampresentatie op het Marktplein in Apeldoorn 

en aansluitend een feest met bekende artiesten. Beide zijn vrij toegankelijk voor 

publiek. 

 

Met optredens van onder anderen zangeres Berget Lewis en het dj-trio Kris Kross 

Amsterdam wacht Apeldoorn en de volleybalfans een spetterend openingsfeest aan 

de vooravond van het WK volleybal, dat voor het eerst in de historie plaats in 

Nederland wordt gehouden. 

 

Apeldoorn is tijdens het ruim drie weken durende kampioenschap (23 september – 

15 oktober) naast Arnhem en Rotterdam een van de drie speelsteden in ons land. De 

beslissende wedstrijden van het WK, dat ook deels in Polen wordt gespeeld, vinden 

plaats in het Apeldoornse Omnisport. 

 

Innovatief 

Bij de grootse opening op donderdag 22 september worden alle 24 deelnemende 

landen tijdens een show met acts en muziek op het Marktplein aan het publiek 

voorgesteld. De volgende dag staan in Arnhem de eerste wedstrijden van het WK op 

het programma. 
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“De manier waarop we het WK volleybal aftrappen is uniek”, aldus toernooidirecteur 

Manon Flier. “Nog niet eerder is bij een WK Volleybal het deelnemersveld zo groots 

gepresenteerd aan duizenden fans. Het wordt een onvergetelijke show waarmee we 

de beste volleybalsters ter wereld aan het publiek presenteren.” 

 

De teampresentatie begint om 18.30 uur. Waarna er een feestavond is, 

georganiseerd door Apeldoorn, op Het Marktplein van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

 

 

 

 
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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JAARPLANNING 2022/2023 
 

Augustus 2022 
 start trainingen 
 aanvoerders/trainers bij 

elkaar komen 
 afbreken beachveld 
 verkoop rommelmarkt 

loten (DS3) 

September 2022 
 8/9 teamtassen ophalen 

 ouder informatieavond 
(info nieuwe (CMV) ouders over 
betrokkenheid bij wedstrijden + 
toelichting teamindeling) 

 teamfoto’s maken 
 (1e thuiswedstrijd – Petra Hoentjen) 

 start wedstrijdseizoen 
 23/9 tot 15/10 WK 

volleybal vrouwen in NL 
 25/9 uitje jeugd WK 

 26/9 uitje bestuur/ 
commissies/scheids WK 

 2/10 uitje senioren WK 

Oktober 2022 
 start scholenproject met 

trainer van Nevobo 
(jeugdcommissie) 

 8/10 – rommelmarkt 
Harfsen 

 herfsttoernooi 

 bloembollenactie 

November 2022 
 9/11 - algemene 

ledenvergadering 

 

December 2022 
 pietentraining CMV 

 oliebollentoernooi (HS1) 
 kerstkaarten sponsors 

 TC evt. wijzigingen 
bespreken 

 evt. kampioenen 1e helft 

eren 

Januari 2023 
 7/1 voorrondes NOJK 

 (her)start trainingen 

 

Februari 2023 
 uitje voor de jeugd 
 25/2 - ½ finales NOJK 

Maart 2023 
 5/3 potgrondactie 

Harfsen (1e weekend) 
 paaseitjesactie Laren 

(4wkn voor Pasen) of 

potgrond Laren 

 

April 2023 
 8/4 – finale NOJK 
 10/4 – paastoernooi 

(Hoeflo) 
 eindfeest 

 

Mei 2023 
 einde seizoen 2022/2023 

 opbouw beachveld 
 inleveren teamtassen 
 jeugdkamp 

Juni 2023 
 TC voorlopige 

teamindeling nieuwe 
seizoen bekend maken 

Juli 2023 
 TC definitieve 

teamindeling publiceren 
 8/7 start schoolvakantie 
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