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Uitnodiging Ledenvergadering 26-11-2021,
Beste Leden van Univé-LVV,

Via deze weg wil ik al onze leden uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

Vrijdag 26-11-2021
Deze vergadering willen we dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, gewoon fysiek houden .
De locatie waar we dat doen is in de grote zaal van:

“”De Schouw””.

We willen deze avond trouw beginnen om 18:30 uur met een heerlijk gezamenlijk diner. Dit diner wordt
gebrouwen door Egbert en Bert Brouwer. Zij zullen voor ons weer een heerlijk verrassingsmenu samenstellen.
Hierna nemen we het afgelopen seizoen met jullie door. Hoe is het gegaan, hoe staan we er financieel voor etc.
We zullen dit kort maar krachtig proberen te houden. Daarna de rondvraag.
Na de rondvraag hebben we voor jullie de enige en echte:

LVV volleybal Pub-quiz.
Een ludieke Pub-Quiz, waarin we jullie kennis van onze vereniging en jullie parate volleybal kennis willen toetsen.
Voor de leden met de hoogste score hebben we mooie prijzen beschikbaar.
Kortom, het beloofd een leuke gezellige avond te worden.
Inschrijven is gewenst i.v.m. het reserveren van de zaalruimte en het inkopen van het eten. Inschrijven kan
binnenkort via de website. Er komt nog een officiële uitnodiging wanneer de mogelijkheid tot inschrijven op de
website er is.

Rob Jansen
(Interim) voorzitter.

Plusmarkt actie.
Spaar je club gezond!!
De PLUS supermarkt doet graag iets terug voor zijn omgeving. Daarom kun je nu bij PLUS, sponsorpunten sparen voor
onze vereniging. Doe mee en spaar onze club gezond!
Hoe staan we er voor?
Wij kunnen zeggen dat we het fantastisch doen. Nu ik dit schrijf staan we vierde in de ranglijst zoals je hieronder kunt
zien. Echt een resultaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Blijf je bonnetjes dus verzamelen bij vrienden kennissen buren etc. Scan ze in met je mobiel of computer en steun onze
club. Heb je geen zin om ze zelf in te scannen? Gooi je spaarpunten in de speciale UnivéVV bus. Deze staat op de bar
van de Schouw. Zie je hem niet staan? Vraag er even naar bij het barpersoneel.
Het maakt verder niet uit, van welke plusmarkt de punten zijn. De punten uit Schoonhoven , Benschop of IJsselstein zijn
gewoon door en voor onze vereniging in tewisselen.

Spaar actie Rabobank!!
Tegelijk met de actie van de Plus markt. Loopt er ook een actie van de Rabobank.
Leden van de Rabobank hebben tot vanavond 23:59 uur nog een mogelijkheid om een stem uit te
brengen op onze vereniging. Heb je dit nog niet gedaan, log snel nog even in op je Rabobank App op je
mobiele telefoon en stem op ons.
De Rabobank stelt elk jaar een groot bedrag beschikbaar ( vorig jaar zo’n 15 miljoen euro) als
sponsoring aan de maatschappij. Via de Clubsupport actie verdelen zij dat over maatschappelijk actieve
verenigingen. Daar zijn wij er 1 van. Door alle leden van de bank 3 te verdelen stemmen te geven wordt
bepaald wie welk deel van deze pot toebedeeld krijgt. 1 stem kan dan voor ons zo maar 5 euro waard
zijn. Dus als je mag stemmen, laat je stem niet verloren gaan en stem op ons.
Heb je een rekening bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid? Kijk even hoe je lid kunt worden. Het
kost je niets en verplicht je tot niets. Je kunt dan wel volgend jaar je stem uitbrengen in deze grote
landelijke sponsoractie.
Alvast bedankt voor jullie steun.

Sportiviteit en respect.
Sportiviteit en respect willen we een vast plek gaan geven binnen onze vereniging. Als vereniging willen
we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te
sporten! Een veilig sportklimaat binnen onze vereniging begint met een sportieve en respectvolle
omgang met elkaar.
En met elkaar bedoelen we ook de tegenstanders, het publiek en de vrijwilligers rondom het veld
zoals de tellers en scheidsrechters. Iedereen komt voor zijn plezier naar onze sporthal. Sportieve
rivaliteit is goed, maar als deze rivaliteit omslaat naar uitspraken waardoor die of gene geïrriteerd
worden, is dit niet meer sportief.

Reageer je teleurstellingen niet af op je eigen scheidsrechter of teller, die in zijn vrije tijd vrijwillig
komt opdraven om jou het spelen mogelijk te maken. Houdt bij teleurstellingen je commentaar bij
je , vanaf de tribune als het even niet naar wens verloopt. Geef in plaats daarvan ook eens een
compliment. Behandel je tegenstander met respect en win van hem op sportief vlak en niet via een
mentale oorlogsvoering. Durf het iemand te zeggen als de emoties te hoog en de verkeerde kant op
lopen.
Bij Univé-LVV stellen wij gezelligheid boven het niveau. Natuurlijk, winnen doen we graag maar niet
ten koste van alles. Liever lekker gespeeld en verloren, dan gewonnen en met ruzie en een
rotgevoel van het veld. Univé-LVV is een gezelligheidsvereniging en dat willen we zo houden. Wij
horen graag van andere verenigingen dat het er hier gezellig en sportief aan toe gaat. Helaas horen
wij het tegendeel nu ook af en toe. Dat vinden wij niet toelaatbaar.
Als we bovenstaande zaken met elkaar in de gaten houden en eventueel elkaar hier op willen
wijzen, denken wij dat het met sportiviteit en respect bij onze vereniging weer goed moet komen.
Komende tijd is respect en sportiviteit één van onze speerpunten in ons beleid. Help je mee?
Alvast bedankt.
Bestuur Univé-LVV.

Let op onze ballen.
Het is ons opgevallen dat we vaak met ballen blijven zitten van bezoekende verenigingen. Het gebeurt vaak na het
inslaan dat zij een eigen bal niet meer kunnen vinden. Ter compensatie nemen zij dan een bal van ons mee. Dit is
uiteraard niet gewenst. Willen jullie er op letten dat bezoekende teams, geen ballen van ons meenemen.
De ballen die wij zo overhouden hebben een foute opdruk en zijn vaak ook van mindere kwaliteit. Laten we zuinig zijn
op onze kostbare ballenvoorraad.

Vacatures:
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kunnen we niet bestaan. Op dit moment zijn we op
zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies binnen onze vereniging.

Per direct:
Sponsor commissie:
De sponsorcommissie onderhoud het contact met onze sponsoren en zoekt actief naar nieuwe sponsoren en adverteerders
voor onze vereniging. Deze functie is al een tijdje onbezet, en willen we graag weer in het leven roepen. Uiteraard is hier
geen volleybal kennis voor nodig. De tijd die je hier aan besteedt kun je zelf indelen. Des te meer sponsoren wij hebben,
des te lager de contributie kan blijven en hoe meer we kunnen besteden aan leuke activiteiten. Tevens is het hebben van
goede contacten voordelig bij het organiseren van activiteiten , werkzaamheden en festiviteiten.
Voorzitter:
Toen onze vorige voorzitter (Adwin van Schaaik)deze functie neerlegde was er geen opvolger. De toenmalige secretaris
heeft toen noodgedwongen de taak van voorzitter op zich genomen totdat er een opvolger voor Adwin gevonden was. Tot
op vandaag hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Rob heeft niet de ambitie om tot in lengte van dagen ,
interim voorzitter te zijn.
Vind jij het leuk en heb je de ambitie om het boegbeeld van onze vereniging en de verbindende factor tussen de afdelingen
te zijn. Misschien is het iets voor jou om voorzitter te worden. Specifieke volleybalkennis is niet noodzakelijk.

Op termijn:
Penningmeester:
Henk Visee is al vele jaren onze penningmeester. Hij is op zoek naar een opvolger die het van hem wilt overnemen. Onze
penningmeester int de contributie en stelt de jaarlijkse begroting op. Na goedkeuring van deze begroting op de algemene
ledenvergadering houdt hij/zij gaandeweg het seizoen in de gaten of de begroting aangehouden wordt. Tevens betaalt de
penningmeester de binnenkomende facturen en beheert onze tegoeden op de bankrekeningen. Volleybalkennis is niet
noodzakelijk. De functie vereist wel enige administratieve vaardigheden.

Materiaalbeheerder:
Heb jij er ook zo’n hekel aan. Wil je lekker gaan volleyballen, is je bal zacht. Wil je de kast afsluiten, werkt het slot niet
goed, hang je het net op, zit er een gat in. Noem maar op. Wij zouden graag iemand hebben die onze materialen zou
kunnen beheren in de zaal. Een persoon die kijkt of de ballen nog hard zijn, de netten en antennes bekijkt en zo nodig in
overleg met het bestuur nieuwe materialen besteld. Kortom een vrij eenvoudige functie maar desalniettemin niet
onbelangrijk.

.

Sponsorkliks !

Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Unive-LVV Lopik, zonder dat het jou een cent
extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Unive-LVV Lopik ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking, Greetz en MediaMarkt mee. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan ook naar Unive-LVV Lopik.
En nogmaals, het kost je niets extra!
Wil je Unive-LVV Lopik ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik.
Voor jou een kleine moeite, voor Unive-LVV Lopik zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de
banner op onze website of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan. Klik vervolgens op het logo van de
winkel.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com
komt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Unive-LVV Lopik. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het
laatste geval keert Bol ons een commissie uit en profiteert Unive-LVV Lopik hier direct van!
Let op: geen commissie op boeken In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN
commissie op boeken worden gegeven.
Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Unive-LVV Lopik weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen.
SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor
Unive-LVV Lopik is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel
bent gegaan.
Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is geplaatst en
niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online
doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert Unive-LVV Lopik
niets op.
Bezoek de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik

Link naar de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7990

Univé-Nieuws:
Vanouds had Univé Leksprong een winkel in Lopik. Echter door het
samengaan van Univé Leksprong en Univé-Zuid Holland staat de winkel nu
in Schoonhoven. Daar 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.

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

