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NIEUWSBRIEF 
 

Seizoen 2022 / 2023 

Nummer 2 
 

 

Bloembollenactie 2022 
 

Op zaterdag 5 november a.s. is er weer de jaarlijkse bloembollenactie van V.V. 

Forza. Na het succes van vorige jaren gaan we dit jaar ook weer bloembollen 

verkopen via een online bestelformulier.  

  

Bestellen kan via het bestelformulier die via de aanvoerdersapp is gedeeld. Mocht dit 

niet kunnen, dan kan je de bestelling voor 20 oktober mailen naar info@vvforza.nl of 

appen naar 0610699182. Op zaterdag 5 november kunnen de bestellingen worden 

opgehaald bij Haneveld aan de Holterweg in Laren.  

 

 

Ben jij ook bij de algemene ledenvergadering? 

 

 

  

  
  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Wanneer?  9 november2022 

Hoe laat?  19.30u 

Waar?  Braninkhal 

mailto:info@vvforza.nl
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Braninkhal niet beschikbaar voor trainingen en wedstrijden 

i.v.m. Pels en Pluim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als afgelopen jaar is besloten om ook dit najaar de klein dieren show van Pels en 

Pluim Laren weer in de Braninkhal te houden. Dit betekent dat de sporthal vanaf 

woensdagavond 9 november 22.15 uur tot en met zondag 13 november 2022 niet 

beschikbaar is voor trainingen en wedstrijden.  

Er bestaat een mogelijkheid om elders te trainen/spelen. De trainers/coaches kijken 

onderling naar opties. De DS2 en MC1 traint op donderdag 10/11 in Hoeflo.  

 

 
Volleybalcarrousel op 18 september 
 

Op 18 september was er bij de Kleine Carrousel de finale van het WK 

Volleybalcarrousel. De animo was vooraf helaas niet al te groot en er was een 

regenachtige dag voorspeld. Bij start was het nagenoeg droog en 8 teams zetten 

hun beste beentje voor. Door het mindere weer was de belangstelling gering en 

verliep de laatste wedstrijd en de finale onder stromende regen. De inzet van twee 

teams van jongeren was onverminderd groot. De eerste prijs met VIP bezoek aan 

Argentinië-Columbia was voor team Jongwachters en de tweede prijs voor team 

Druifjes. Verder was er genoeg andere activiteiten zoals de bus van Nevobo met 

allerlei attributen. Na de prijsuitreiking door de wethouder en opruimen was er een 

Argentijnse asado. Het vlees van de barbecue smaakte voortreffelijk. De dag is 

zeker voor herhaling vatbaar. 
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Officiële ontvangst Argentijnse vrouwenteam 
 

Op dinsdag 27 september was er bij de Zwiepse Molen de officiële ontvangst van het 

Argentijnse vrouwen volleybalteam in de gemeente Lochem. De burgemeester 

jongleerde er met 3 volleybalballen en heette de vrouwen welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto het Argentijnse team met de burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, de 

vertaler van afgelopen 2 weken Tonnie Tekelenburg en de molenaar. Na de foto 

kregen alle vrouwen een rondleiding door de molen met de molenaar. Allen staan op 

de foto met de sloffen die ze hebben gekregen met daarop de Achterhoekse vlag.  

 

 

 

Bezoek aan wedstrijden in GeldreDome 

 
Op 25 en 26 september plus 2 oktober werden door leden en vrijwilligers van onze 

vereniging een bezoek gebracht aan wedstrijden van het Argentijnse team in 

GelreDome. De kaarten waren beschikbaar gesteld door de gemeente Lochem. Op 

de foto staat Braziliaanse team de overwinning op Argentinië te vieren. De uitslag 

was 3 – 0 geworden.  
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Side-event afscheidsfeest op zondag  2 okt om 19:00 uur in  

‘t Onderschoer 

 
Op zondagavond 2 oktober was er in ’t Onderschoer in Barchem de laatste 

ontmoeting te weten het afscheid van Argentijnse team van gemeente Lochem. Hier 

in Barchem hebben ze vijfmaal getraind met ballen van onze vereniging. Het is een 

mooie samenwerking van Avanti, BVC ’73 en Forza geworden. Tonnie Tekelenburg 

van Avanti was twee weken de tolk en hield een afscheidstoespraak. De vrouwen 

vermaakten zich een 1½ uur prima met kegelen, schieten, tafeltennis en 

volleyballen op een speciale tafel. Erika Mercado, die een beetje Engels kan, 

overhandigde de bal van Forza met handtekeningen van de speelsters van het team.  
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Feestelijke opening netsportveld in Laren 
 

Sinds deze zomer staat er een nieuw netsportveld op het schoolplein van de Branink 

en de Prins Willem Alexander school in Laren. Op vrijdag 26 augustus is dit 

buitensportveld feestelijk geopend door wethouder Lex de Goede. Om 12:00 uur 

hadden de leerlingen en leerkrachten van beide scholen zich verzameld rondom het 

versierde sportveld. Na een korte toespraak van de wethouder over sporten, 

volleybal en het aankomende WK dames werd het lintje doorgeknipt. De wethouder 

kreeg hierbij hulp van twee leerlingen. Na het officiële moment werd het veld direct 

in gebruik genomen en werden de eerste partijtjes gespeeld. 

 

Aansluitend aan deze opening was er een volleybaltoernooitje voor leerlingen van de 

basisscholen uit Laren, Harfsen en Almen. Dit was op vrije inloop. Onder het genot 

van ranja en wat lekkers werd er enthousiast gevolleybald. Kinderen maakten kennis 

met de basis van deze mooie sport en er is zelfs wat talent in de dop gespot! 

Hopelijk hebben de deelnemers de smaak te pakken gekregen en komen ze een keer 

meetrainen. 

 

Het netsportveld blijft permanent staan op het schoolplein en is vrij toegankelijk. 

Het net kan tegen een stootje en is op verschillende hoogtes in te stellen. Ook is het 

goed te bereiken voor mindervaliden. Iedereen kan hier, buiten schooltijd, vrij op 

volleyballen of een andere netsport beoefenen. Overeenkomend met de 

voorwaarden voor de subsidie zal v.v. Forza hier jaarlijks een activiteit (bijvoorbeeld 

een clinic) op organiseren. 
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Vertrouwenscontactpersoon 

 
Onze vereniging vindt het belangrijk dat er een veilig sportklimaat is voor iedereen en dat 

iedereen met plezier bezig is met zijn/haar sport: volleybal! Om zowel preventief als actief 
zorg te dragen voor deze veiligheid binnen de vereniging heeft VV Forza een 

vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen 
de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te 

maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wilt praten. Onder 
grensoverschrijdend gedrag wordt gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen 

wordt ervaren. 
Hierbij kun je denken aan: 

• Seksuele intimidatie, bijvoorbeeld de manier waarop je benaderd e/o aangeraakt 

wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig, gluren in de 
kleedkamers, dubbelzinnige opmerkingen/blikken, aanranding 

• Pesten en gepest worden 
• Bedreiging/belediging 

• Mishandeling 
• Discriminatie, bijvoorbeeld uitschelden, opmerkingen over huidskleur, geloof of 

seksuele voorkeur 
  

Wat doet de VCP? 
Bij vragen en/ of klachten over grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij de VCP. 
Dit kan zijn voor hulp, ondersteuning, advies of voor gewoon een luisterend oor. Het 

gesprek dat er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvindt, daar wordt 
niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt 

gegeven en van op de hoogte bent gebracht. De activiteiten van de 
vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen 

Bestuur. Na een melding bij de VCP is de VCP verplicht de melding (anoniem) door te 
geven aan het bestuur (dat er een melding is geweest, de aard van deze melding en 

hoe voortgang en afsluiting hebben plaats gevonden). 
  

Wie is de VCP bij VV Forza? 
Voor de vereniging VV Forza is Ilse Welmer de 
vertrouwenscontactpersoon. Ilse heeft de cursus 

Vertrouwenscontact-persoon bij de NOCNSF in januari 2018 
gevolgd en haar certificaat hiervoor ontvangen. Ilse is 

werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als 
orthopedagoog. Ze heeft zelf 20 jaar gevolleybald  bij LVV 

Tornado, maar is sinds enkele jaren niet meer actief 

volleyballid. VV Forza heeft ervoor gekozen om de VCP van 
buiten de vereniging te laten komen, waarmee de 

onafhankelijkheid is gewaarborgd en geprobeerd wordt de 
drempel om deze persoon te benaderen zo laag mogelijk  

te houden. 
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Voor wie is de VCP en hoe te benaderen? 
De vertrouwenscontactpersoon is er voor zowel leden van de vereniging (sporters, 

trainers, vrijwilligers die lid zijn) als hun ouders. Wanneer je een vraag, probleem of 
klacht hebt over grensoverschrijdend gedrag en je wilt hier over praten, dan kan je 

met Ilse contact opnemen via het volgende mailadres: vcp@vvforza.nl.  
 

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het 
Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een 

luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld 

naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. 
Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene 

die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het 
Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen. 

Het vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via: 
Telefoon: 0900-202 55 90 

Whats app: 06-53646928 
Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 

 

 
Overname nieuwsbrief 

 
De oplettende lezer van de nieuwsbrief had het misschien bij de eerste nieuwsbrief 

al gezien, maar de nieuwsbrieven zijn vorige maand overgedragen. Nadat Marja van 

Zoelen veel mooie nieuwsbrieven voor VV Forza heeft gemaakt, heeft zij nu het 

stokje overgedragen aan Ilse Vriezekolk.  

 

Hoi, ik ben Ilse Vriezekolk en ik speel momenteel bij VV Forza in dames 5. Ik zal 

vanaf dit seizoen de nieuwsbrieven samenstellen en vormgeven. Ik studeer 

Communicatie en ben op mijn opleiding veel creatief bezig en vind grafische 

vormgeving dan ook erg leuk. Ik zal mijn best doen om de nieuwsbrieven de 

komende periode in een nieuw jasje te steken, met dezelfde leuke nieuwtjes en 

weetjes die jullie van Forza gewend zijn! 

Marja, bedankt voor de tijd en moeite die jij in vele edities van de nieuwsbrief hebt 

gestoken! 

 

- Ilse Vriezekolk 
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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. 

 

 

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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