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Ballenkar.
Onze vereniging maakt gebruik van eigen ballen. Deze ballen liggen opgeslagen in onze ballenkar.
Deze ballenkar is opgedeeld in twee gedeelten. Onderin de mini ballen en bovenin de ballen voor de jeugd en
seniorenteams. Beide gedeelten zijn afgesloten door middel van een hangslot met code.

In deze ballenkar is er op elke verdieping ruimte voor zeven ballen. Aan het begin van het seizoen hebben we
oude ballen vervangen voor nieuwe en de kar ook helemaal aangevuld. Nu blijkt dat we halverwege het seizoen
veel ballen missen. Omdat deze ballen niet goedkoop zijn wil ik jullie vragen zuinig te zijn op onze kostbare
ballen en de kast steeds af te sluiten als je de zaal als laatste verlaat.
Omdat de code van de bovenste helft al enige tijd in gebruik is en omdat wij denken dat de code bij iets te veel
mensen bekend is inmiddels, hebben we deze gewijzigd in een andere code. Deze nieuwe code is bekend bij de
trainers en bestuursleden. Graag willen wij iedereen vragen om discreet met deze code om te gaan. Op het
deurtje van de kast zullen we wederom een papier plaatsen. Geef even op dit papier aan of je ballen mist, of als
je ballen geleend hebt voor een wedstrijd cq. Toernooidag.
Kortom, wees dus zuinig op onze spullen en is de kast nog op slot, de nieuwe code is bekend bij alle trainers en
bestuursleden. Wij rekenen op jullie medewerking.

Black Light toernooi DOS.
Al altijd al een keer in het donker willen volleyballen. Doe dan mee aan het Blacklight
toernooi in Schoonhoven. DOS organiseert op 15 februari een black light volleybal toernooi.
Onze leden zijn ook van harte welkom op dit toernooi. Bij een black light toernooi speel je in
een donkere zaal met speciaal licht. Alleen de spelers, de rand van het net en de bal lichten
op bij dit speciale licht. Echt serieus leuk om te doen dus. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld.
Het toernooi voor de jeugd t/m B is van 18:00 tot 19:30 uur in Sporthal de Meent te
Schoonhoven.
Voor de A- jeugd, recreanten en senioren begint het toernooi om 20:00 uur.
Als jullie mee willen doen, geef je dan even op bij Petra Verbaan of via
Nieuwsbrieflvv@outlook.com. Wij geven dan even aan de organisatie door dat jullie
meedoen.

Veel plezier bij dit toernooi.

EHBO.
Gelukkig hebben wij weinig te maken met blessures of andere spoedgevallen tijdens onze
speeldagen en trainingen. Echter mocht dit wel het geval zijn, is het voor ons handig om te
weten wie er in bezit is van een geldig EHBO diploma onder onze leden en ouders van onze
leden. Heb je een EHBO diploma in bezit, wilt u dit dan aan ons kenbaar maken. In geval van
nood kunnen wij dan wellicht een beroep op u doen. Deze gegevens blijven alleen binnen het
bestuur bekend en zullen niet met anderen gedeeld worden. Alvast bedankt voor jullie
medewerking
U kunt dit melden aan nieuwsbrieflvv@outlook.com.

Regiotoernooi 2020.
Op 15 februari 2020 houden wij in onze zaal, het regiotoernooi voor onze mini’s. Op dit
toernooi gaan 24 teams uit Lopik en omstreken strijden om de eer en mooie prijzen.

Het toernooi start om 14:00 uur en eindigt om 18:00 uur. Heb je even tijd, loop gezellig binnen
en aanschouw dit spektakel.
Mocht je zin hebben om te helpen, vraag even aan Petra Verbaan of er nog hulp nodig is en
waar.
En voor al onze mini’s: Succes en veel plezier op 15 februari 2020 !!!!!!
Het speelschema voor deze dag komt binnenkort op de website te staan.

Agenda:

• .
Data onder voorbehoud van veranderingen:
15 februari 2020: Regiotoernooi Mini’s
15 februari 2020: Black light toernooi DOS
31 juli en 1 aug: Nog Harder Truckshow.

Over Univé-winkel Lopik
Vanouds heeft Univé Leksprong een winkel in Lopik. Midden in het centrum
van Lopik staan onze medewerkers dagelijks voor u klaar om u te
verzekeren van een zorgeloze toekomst. Loop gerust eens binnen. U kunt
bij ons terecht voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen, uw
zorgverzekering en hypotheekadvies.

Bezoek de website van onze hoofdsponsor eens !!

Of kijk ook eens naar onze andere sponsors.

Timmer en klusbedrijf “Erik de Jong”

Timmerbedr.

Kwareno

Heb je informatie voor deze nieuwsbrief of wil je je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief , stuur
een mail naar nieuwsbrieflvv@outlook.com

