NIEUWBRIEF 24 DECEMBER 2018
Van de redactie:
Mensen het jaar loopt ten einde en allemaal hebben we de momentjes van geluk, succes, lachen,
sport, stress, verdriet, voldoening en noem ze allemaal maar op gekend!
Het was weer een bewogen jaar!
Sinds begin dit jaar heb ik na 15 jaar mijn comeback gemaakt in het bestuur van onze volleybalclub.
Zo trots op hoe we met zo’n enorm klein team van vrijwilligers zo’n 400 leden iedere week weer in
beweging krijgen om haar/zijn lichaam in vorm te houden en er een beetje structuur in te brengen
om de toch al beperkte / kostbare tijd iets voor onze club terug te doen. Hartelijk dank hiervoor!
We doen het grotendeels voor onszelf, omdat we gezamenlijk volleyballen een leuke actieve sport
vinden en na afloopt gezellig nog even in de kantine een glaasje met elkaar kunnen drinken, ofwel
een team zijn met gemeenschappelijk doel hebben nl. “volleyballen” en plezier maken!
In je Uppie gaat dat tenslotte niet!
So Far So Good !
Echter iets wat me echt opvalt is dat er verschillende teams bij zijn die zich alleen bekommeren
over hun eigen team en de vereniging stelt in hun ogen niets voor ……. Jammer zo’n gedachten!
Tja teamtaken …… een noodzakelijk kwaad, goed doen we er dan maar bij …… Echter …….
in invulling van bestuurstaken, commissies en overig kader behoren ook tot de taak van ieder lid!
Ieder van jullie heeft ergens talent voor om hierdoor geheel belangeloos je in te zetten voor het
behoud van de volleybalsport in Hengelo!
De vergrijzing b.v. slaat genadeloos hard toe binnen onze club en we zullen hier beslist zeker heel
veel meer aandacht aan moeten schenken! Het bestuur gaat zich daarom de komende jaren meer en
meer op richten tot het aantrekken van nieuwe en vooral actieve seniorleden welke de volleybalsport
een warm hart toedragen. Afgelopen zaterdag sprak ik b.v. met drietal talentvolle A-jongens, welke
gaan switchen na een andere vereniging nl Apollo 8 te Borne, waar men het blijkbaar beter voor
elkaar heeft dan bij ons cluppie ……… we laten dit gebeuren! Binnen onze volleybalclub hebben we
400 actieve volleyballers! Vroeger hadden we meer dan 22 actieve verenigingen in een stad van 81
duizend inwoners en waren b.v. met MTSH en ATC op 1e en ere-divisieniveau waren we een begrip
voor de gehele regio Twente er ver daar buiten! Vergane glorie ???
Ik denk het niet !!!
Ergens diep binnen al onze zielen leeft nog steeds het besef waarvoor we allen staan!
Namelijk “Volleybal behouden in Hengelo”!
Ik denk b.v. terug aan de tijden van gebroeders Luyerink, Edith Veldhausz, Cees Janssen, Jack Maat,
Familie Koenen (Ad, Geke en Vera), Vader Mulder en Sander Mulder (1e beachvolleyballer uit onze
regio), Lex Koningsveld en vele & vele andere bekende namen welke de volleybal hoog hielden in
Hengelo! Waar zijn de nieuwe helden gebleven welke zich geroepen voelden om iets van hun
volleybal carrière / inzichten terug te geven aan de jongere generatie ?
Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat de manier van spelen wordt overgebracht aan
onze jeugdleden en zij onuitputtelijk kunnen steunen op onze ervaringen in volleyballand!
Ook het organiseren van een toernooi, jeugdkamp, gezellige clubavond noem allemaal maar op
behoort gewoon opgepakt te worden indien leden en het bestuur er een idee over hebben. We doen
dit om “clubbinding” te bevorderen en ergens deel uit van proberen te maken in de toch al zo drukke
westerse maatschappij. Kruip nu niet in je schulp en praat eens met mij persoonlijk wat jij voor Webton
Hengelo zou kunnen betekenen ……….. samen de schouders eronder in het jaar 2019!
See you soon on 5 januari 2019 Nieuwjaartoernooi Webton Hengelo Veldwijk!
Keeping the spirit of Volleyball alive in Hengelo!
Arend Koers
(PR en sponsoring)

Van de voorzitter:
De eerste helft van de competitie zit er al weer bijna op. Alle teams zijn toe aan de welverdiende kerst
onderbreking. Tijd om even weer wat afstand te nemen van het volleybal en alle kleine of grote pijntjes
weer even rust te geven. Onze jeugd gaat nog even door met het oliebollen toernooi op 22 december.
De B en CMV meiden doen mee aan het NOJK op 5 januari (we zoeken nog een scheidsrechter voor
de CMV wedstrijden: meldt je aan bij Sander Riezebos, vsk@webton-hengelo.nl). Meiden, heel veel
plezier een succes gewenst!
Sinds de ALV van afgelopen oktober waar we als bestuur zijn aangetreden zijn we druk doende om
plannen te maken voor de toekomst, daarbij hebben we ook jullie hulp nodig. Zie jij nog dingen die
beter of anders kunnen binnen onze verenging heb je een gek idee waarvan je denkt dat het wat voor
ons is? Laat het weten via voorzitter@webton-Hengelo.nl.
Voor nu hele fijne dagen gewenst en tot in de sporthal!
Tijmen Heil

Webton Hengelo gezelligste mixtoernooi op 5 januari 2019:
In het begin van het nieuwe jaar 2019 gaan we weer gezellig beginnen met het Webton Mixtoernooi.
Heb jij je al opgegeven ?
Het gezellige toernooi vindt plaats op 5 januari 2019 vanaf 17:00 uur ben je welkom in onze
sportkantine, waar we om 17:30 uur eerst even gezamenlijk eten. Wij zorgen voor het buffet.
Na het eten moeten de calorietjes dan maar verbrand worden door ook nog even te volleyballen.
We gaan om 19:00 uur beginnen. Uiterlijk 22:00 uur verwachten we klaar te zijn en na het douchen is
de kantine natuurlijk nog geopend om het verloren vocht weer op pijl te brengen en DJ Luuk doet zijn
opwachting met heerlijke op swingende muziek tijdens toernooi en after-party!
Deelname kost €15,00, dit is inclusief buffet en 2-tal drankjes. Om deel te nemen moet je je wel
opgeven. Opgeven kan tot en met 29 december 2018. Dit is ook handig voor het buffet
Na opgave krijg je meer info onder anderen over het betalen van het inschrijfgeld (€15,00).
Opgave bij:
- Esther Vosmer activiteiten@webton-hengelo.nl
- Guido van de Zweerde mr_topkat@hotmail.com
Gezocht de leukste reporters voor alles en wat nog in en om onze club speelt!
Vanaf januari 2019 zoeken allerlei leuke nieuwe anekdotes, wedstrijdverslagen, belevenissen ect
van jullie als leden! Het bestuur wil hierdoor een nog beter “WIJ” gevoel creëren voor alle leden!
De nieuwsbrief zal tijdens het competitieseizoen 1-2 per maand verschijnen al gelang er informatie
verstrekt kan worden. Hierbij hebben we jullie hulp uiteraard hard nodig, zodat we een goede
interactie hebben tussen bestuur, commissies, leden en iedereen die geïnteresseerd is in onze club.
Ik ben ook benieuwd we jeugdreporters zijn die een stukje willen schrijven! Zou heel erg leuk zijn!
Ofwel je mobiel effen gebruiken om een mooi stukje te schrijven over jouw volleybalwereld!
Stuur jouw leukste berichtje en krijg leuke reacties terug van je mensen om jou heen!
Redactie Arend Koers; a.koers@arcadebouwconsult.com

Het verloop van oliebollenjeugdtoernooi op zaterdag 22 december 2018:
Welke goede opkomst was er op het grandioos goed georganiseerde jeugdvolleybal toernooi, waarop
we als vereniging vol trots op terug kunnen kijken! Een toernooi met aanzien, want er waren uit de
gehele regio enorm veel aanmeldingen van verschillende verenigingen en helaas hebben aan een
aantal teams “neen” moeten verkopen, omdat er geen plaats meer was!
Dank aan onze jeugd activiteitencommissie, DJ Luuk en alle overige vrijwilligers welke geheel
belangeloos onze jeugd weer gezellige activiteit hebben voorgeschoteld! TOP!

Een volle sportzaal met vele tevreden volleyballers …….. daar doen we het voor!
Berichtgeving over onze sponsoren:
Binnen onze vereniging maken de volgende nieuwe sponsoren hun opwachting, t.w.:
• Yips bowlingcentra Hengelo
• Nimo Vloeren Hengelo
• Albert Heijn Groot Driene Hengelo
• Westhof advies Hengelo
• Ortho Euregio Hengelo
• Twentse bierbouwerij Hengelo
• Rabobank Hengelo
Zij steunen onze club, dus indien jullie kunnen/willen maak gebruik van hun diensten/producten!
Een goede score over het laatste halfjaar van 2018! Werk welke door Gert-Jan en Arend is
gestimuleerd om bedrijven te vinden, welke onze club willen ondersteunen. Meestal gaan we
simpel te werk ……… ken jij een bedrijf welke misschien budget heeft ? Dan meldt dit even
bij ons en we gaan gezamenlijk te werk hoe we desbetreffend bedrijf over de drempel kunnen
krijgen. Momenteel zijn we bezig via Novel-T een organisatie welke helpt bij het starten van
innovatieve businesscases en bij het vernieuwen van bestaande. In samenwerking met de Universiteit
Twente, Saxion Hogeschool en de regionale overheid werken zij aan een ondernemersklimaat dat
innovatie en ondernemerschap centraal zet. Hierbij gaan we gezamenlijk een bedrijven
volleybaltoernooi voor opzetten, zodat men elkaar op een geheel ander maar vooral sportief vlak
nader leert kennen.Op 17 januari 2019 zitten we weer om tafel en worden de activiteiten verder
bekend gemaakt! Al-met-al liggen hier goede kansen voor onze club …….. niet zo zeer op
sponsorgeld, maar meer als een soort verkapte ledenwerving in de regio!
Meehelpen? Call me!! Arend
Namen het gehele bestuur en haar kaderleden wensen wij jullie allen fijne feestdagen en een
voorspoedig 2019 toe! En uiteraard zien we elkaar op 5 januari 2019 bij het mixtoernooi!
Opgesteld namens Volleybal Vereniging Webton Hengelo
Arend Koers
Manager PR en Sponsoring,
+31-622210015
a.koers@arcadebouwconsult.com
Alleen kan je niks, je moet het samen doen!

