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Beste leden, geïnteresseerden,

In dit boekje vindt u o.a.:
•
•
•

algemene informatie
CMV-informatie (CMV staat voor Cool Moves Volley, voor de jeugd van 6-12 jaar)
adressen en telefoonnummers van sporthallen

Dit seizoen spelen we in de ZVC-competitie met een damesteam mee. Voor een herenteam hebben we op dit moment te weinig heren. Zij trainen nu met de dames mee. We hebben echter voldoende ruimte om weer een aparte herentraining/team in het leven te roepen!
Bij de jeugd hebben wij 1 gemengd team in de jongens C-competitie (12-14 jaar) en 1 team in de
CMV-competitie (11-12 jaar) van de Nevobo. Onze andere jeugdleden (6-12 jaar) spelen maandelijks een toernooi in de regio.
Ook dit jaar vragen wij van al onze leden weer hun medewerking in de vorm van fluiten of tellen
van competitiewedstrijden. De roosters hiervoor worden via de mail bekend gemaakt.
Daarnaast wordt ook van onze afdeling verwacht dat wij een aantal bardiensten vervullen. Vanuit
de paviljoencommissie ontvang je hiervoor bericht om je in te schrijven.
De informatie in dit boekje is voor alle leden (en hun ouders) van belang. Met name vragen wij de
spelregels betreffende het fluiten en tellen goed en aandachtig te lezen.
Bewaar dit boekje goed, zodat je de informatie makkelijk kunt terugvinden!
Tot slot wensen wij al onze volleyballers m/v een sportief seizoen toe !!
Bestuur afdeling volleybal
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Algemene informatie
De afdeling volleybal maakt deel uit van de omni-sportvereniging D.O.S.C. Voor de algemene gegevens verwijzen wij jullie naar de 1e bladzijde van het clubblad en/of naar de site: www.dosc.nl.
Zaken die specifiek voor de leden van onze afdeling van belang kunnen zijn:
Algemene ledenadministratie / contributie
Sinds vorig seizoen is de ledenadministratie en contributie geheel digitaal via www.dosc.nl.
Nieuwe leden kunnen hier een account aanmaken en zichzelf en/of gezinsleden aanmelden voor
een afdeling.
De contributie voor de afdeling volleybal bedraagt:
Senioren (competitie)
€ 202,00 per jaar
Jeugd (-18 jr) en senioren recreanten
€ 142,00 per jaar
Inschrijfgeld
éénmalig € 5,00
Daarnaast zijn alle competitie spelende leden de volgende bijdragen verschuldigd
(deze worden jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld):
Bondskosten/spelerskaart:
Kledingbijdragen:
Totaal

€ 6,00
€ 9,00
€ 15,00

Deze bijdrage wordt gelijk met de contributie geïncasseerd.
Clubblad
Het clubblad verschijnt dit seizoen 4x en wordt op de website geplaatst. Leden van de afdeling
volleybal ontvangen een e-mailbericht wanneer het nieuwe clubblad beschikbaar is.
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd een (wedstrijd)verslag voor het clubblad en/of de
website te schrijven. Voor het clubblad kunnen stukjes (met of zonder foto) gestuurd worden naar
clubblad@dosc.nl, voor de website naar terryscholman@gmail.com. Plaatsing in zowel het clubblad als op de website is natuurlijk ook mogelijk!
Activiteitenkalender
Voor het komende seizoen zijn een aantal ‘vaste’ activiteiten reeds gepland. De verschillende data
tref je hieronder aan:
Zaterdag 6 oktober 2018: CMV-toernooi D.O.S.C./Cito
Dinsdag 18 december 2018: D.O.S.C. Mix-toernooi (ook voor oud-leden en inwoners uit Den Dolder)
Dinsdag 28 mei 2019: D.O.S.C. Mix-toernooi
Dinsdag 28 mei 2019: ledenvergadering afdeling volleybal
Zaterdag 25 mei 2019: ZVC kampioens-uitje
Zaterdag 22/zondag 23 juni 2019: jeugdweekend
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Bestuur afdeling volleybal
Voorzitter en jeugdzaken
Terry Scholman
tel. 06 - 3003 4843
e-mail: terryscholman@gmail.com

Wedstrijdsecretaris
Trudy Evers
tel. 030 - 229 2488 / 06 – 1819 0207
e-mail: mail@trudyevers.nl

Secretaris:
Martine Kok
tel. 030 - 274 0795
e-mail: mawijntje@telfort.nl

Financiële zaken
Tamara Dijs
tel. 06 - 3047 8973
e-mail: tamaradijs@gmail.com

Per toerbeurt zal één van de bestuursleden aan de maandelijkse vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van D.O.S.C. deelnemen.
CMV-toernooien
De CMV (Cool Moves Volley)-toernooien zijn voor de jongste
volleyballers (6-12 jaar). Zij vormen een belangrijk deel van
onze afdeling maar alleen het hoogste CMV-niveau speelt
een competitie. Alle anderen kunnen maandelijks aan een
toernooi in de regio deelnemen. Omdat deze toernooien
enerzijds heel leuk en gezellig zijn voor de kinderen zelf en
anderzijds voor de trainer een mooi moment om te kijken of
ze daadwerkelijk dat geleerd hebben wat de bedoeling was,
gaan we er vanuit dat iedereen zoveel mogelijk aan deze
toernooien meedoet.
Er wordt gespeeld op 4 verschillende niveaus, beginnend bij alleen serveren en vangen/gooien tot
volledig volleybal, maar dan op een kleiner veld met 4 spelers.
Op 6 oktober wordt het CMV-toernooi door en bij D.O.S.C. georganiseerd. Omdat aan zo'n toernooi een kleine 150 kinderen meedoen, hebben wij de hulp van ouders en leden hierbij hard nodig.
Een overzicht van de andere toernooien zal, met vervoerschema, via de e-mail aan de leden bekend worden gemaakt.
De kinderen die toe zijn aan het hoogste niveau, gaan door naar de CMV-competitie.
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Trainingen
Alle trainingen vinden plaats op de dinsdagavond in sporthal D.O.S.C. op sportpark Den Dolder. De
jeugd begint om 18.30 uur, de senioren trainen om 20.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er
geen training voor de jeugd.
De trainers van dit seizoen zijn:
Gemengd C
CMV-competitie
CMV-toernooien
ZVC dames / heren recreanten

Terry Scholman
Gerben Vos
Margon Regtien
Sanne Valken
Harm-Jan van Garderen

06 - 3003 4843
06 - 2695 3492
06 - 2871 3201
06 - 8124 5399
030 - 228 8438

Competitie
De thuisdata voor dit seizoen zijn
2018: 14/9, 28/9, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 en 14/12.
2019: 18/1, 1/2, 15/2, 8/3 22/3 en 12/4.
Dit zijn voorlopige data. Niet alle teams spelen op elke thuisavond.
De senioren starten met een halve competitie (kwalificatie) tot half oktober. Vervolgens worden
de teams in een A- en B-poule ingedeeld en wordt met 4 teams nog een hele competitie gespeeld.
Dit herhaalt zich in januari.
De C-jeugd (12-14 jaar) is bij D.O.S.C. een gemengd team.
Het CMV-competitieteam (10-11 jaar) bestaat uit alleen meisjes, maar alleen omdat we geen jongens hebben in deze categorie. In principe is de CMV-competitie altijd gemengd.
Beide teams spelen zowel in het voor- als in het najaar een competitie van 10 wedstrijden (5 uit en
5 thuis). Voor de begeleiding en het vervoer wordt een beroep gedaan op de ouders. Aan het begin van de competitie wordt een vervoerschema opgesteld.
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De thuisavonden; fluiten en tellen
Een prettig verloop van onze thuisavonden staat of valt met de medewerking van al onze leden.
Natuurlijk speciaal voor hen die op de betreffende avond als scheidsrechter of teller actief zijn.
Daarom voor alle duidelijkheid hier nog eens de ‘spelregels’ voor een prettig verloop van thuisavonden.
Waar we speciaal aandacht voor willen vragen is om ervoor te zorgen dat spelers en publiek de
wedstrijden ongestoord laten verlopen. Dus kijk even uit als je op weg bent naar je eigen veld.
Geef ruimte aan de teams die aan het spelen zijn.
We verwachten dat elk team zijn/haar verantwoording neemt.
Voor spelers
•
•
•
•
•

De eerst spelende teams zorgen dat de velden op tijd klaar zijn. Dus: de netten op de goede
hoogte, tussennetten ophangen, scheidsrechtersstoel en tafel en stoel voor de teller klaar zetten.
De teams, de scheidsrechter en de teller zijn een kwartier voor aanvang van hun wedstrijd
speelklaar aanwezig.
De volgende teams passen de nethoogte aan.
De laatst spelende teams ruimen hun speelveld op: het net, tafel, stoelen, banken.
Houd rekening met de wedstrijden die nog niet zijn afgelopen!!
Het laatst spelende team zorgt er tevens voor dat zowel de ballenkast als de deur van de berging wordt afgesloten en de sleutel bij Terry wordt ingeleverd.

Voor scheidsrechter en teller
•
•
•

Zorg dat de wedstrijdformulieren op tijd en volledig worden ingevuld.
Na afloop van de wedstrijden kunnen de ZVC-wedstrijdformulieren in de map blijven zitten.
Voor de Nevobo-wedstrijden (jeugd) wordt gebruik gemaakt van een digitaal formulier.
Aan het eind van de avond worden de formulieren verzameld.
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Overzicht zalen
Naam zaal
Sportcomplex Amerena
Sporthal Nieuwland
Trefpunt
Kees Boekehal
Sporthal D.O.S.C.
Sporthal Interwey
De Kruisboog
De Binder
De Korf
De Lindenhof
Banninghal
De Paperclip
Galgenwaard SC
West
Sportcomplex Mariënhoeve
Dijnselburg
De Koppeling

Straat
De Velduil 2
Zeldertsedreef 3
Schooldwarsweg 19
Kees Boekelaan 18
Willem Arntszlaan 92

PC
3815XT
3824 EJ
3711 BM
3723 BA
3734 EJ
Sportlaan
4102 HM
Kruisboog 17
3994 AE
Hoflaan 29
3956 ED
De Smidse 1
3831Nt
Rijneiland 7
3984 MA
Banningstraat 1
3769 AA
Parkzichtlaan 203
3544 MN
Herculesplein 341
3584 AA
Veenslag 70
3905 SL
Lekdijk Oost 16
3961 MB
Badmeester Schenkpad 2 3705 GK
De Clomp 1918
3704 KS
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Plaats
Amersfoort
Amersfoort
Austerlitz
Bilthoven
Den Dolder
Culemborg
Houten
Leersum
Leusden
Odijk
Soesterberg
Utrecht
Utrecht
Veenendaal
Wijk Bij Duurstede
Zeist
Zeist

Telefoon

0343-491376
030–2294411
030-2257835
0345-512572
030-6361646
0343-454052

030-2865560
030-2862846
0318-525452
0343 597774
030-6955065
030 6976720
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