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Wegwijs in de vereniging : 

 

Voorzitter:     Penningmeester:                  
Hans van Heesewijk Hans Lagerberg 

Wilgenboom 10a           Burg. Keestrasingel 12 

4101 WL  Culemborg 4101 ZA  Culemborg 

0345 – 520232  0345 - 518154                
heese254@gmail.com     hanslagerberg@planet.nl      

 

Secretaris:                        Bestuurslid              

                                        Technische Zaken: 
Vacature . . .                    Herman Jurgens   

                             Eemweg 82    

                       4105 ZA  Culemborg  

0345 - 520042             

                                            jurgensherman@gmail.com 

                   

Bestuurslid 

PR & Communicatie: 
Tamara Donkervoort  

Burgemeester Kuijkstraat 44 

4112 LJ  Beusichem 

0345 – 520504 
       tdonkervoort@hotmail.com 

Trainers: 
Recreanten + Competitie  Herman Jurgens  0345 – 520042 

 

Contributie:   Per Seizoen: 

Recreantencompetitie  €  140,00 (excl. Teamgeld en bondsgeld)  

Recreanten    €  140,00 

 

Trainingsavond: 
Dinsdag vanaf 20.00 uur in het sportcentrum te Beusichem Tel. 0345 – 502000 

 

Lidmaatschap: 
Nieuwe leden kunnen drie gratis proeftrainingen meemaken in overleg met één 

van de trainers. Opzegging kan alleen vóór 01 Juni per 30 Juni of vóór 01 December 

per 31 December van het lopende kalenderjaar (schriftelijk bij secretaris). 

De contributie zal per automatische incasso in 2 gelijke termijnen geïnd worden. 

Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven; zie het inschrijfformulier. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Van de redactie :  
 

 

Deze keer een hele dunne Staffel. . . 

 

Corona zorgt ervoor dat wij als vereniging momenteel stil liggen. De 

competities zijn tot nader order gestopt; geen trainingen meer op de 

dinsdagavond. Dus geen wedstrijdverslagen in deze Staffel. 

 

Wat dan wel in deze Staffel? 

 

De Notulen van onze Algemene Ledenvergadering zijn opgenomen; natuurlijk de 

verjaardagen van onze leden; en een bezoekje aan de ziekenboeg. En een 

woordzoekerspuzzel om de tijd te verdrijven. 

 

Verder in deze Staffel een aantal activiteiten waarmee wij als vereniging erg begaan 

zijn; namelijk: 

 

• Actie4Kids 

• Grote Clubactie 

• Sponsorkliks 

 

Verder zijn wij als kleine vereniging nog steeds op zoek naar nieuwe leden, dus een 

oproep in ons clubblad kan niet uitblijven. 

 

En “last but not least”; onze adverteerders. Zij die Vrijstad een warm hart toedragen 

laten zich ook weer gelden in deze Staffel. Heel hartelijk dank voor jullie financiële 

bijdrage in dit toch al zo moeilijke seizoen voor ons als kleine vereniging. 

 

Namens de redactie veel leesplezier, 

 

Herman 

 

   

      Deadlines kopij seizoen 2020 – 2021 

 

       Staffel 03 05 januari 2021 

        

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Van de voorzitter :  
 

 

Het zijn en blijven bijzondere tijden. In oktober is onze dinsdagavondtraining uit de 

agenda’s geschrapt en het ziet er niet naar uit dat wij in 2020 nog op volle sterkte zullen 

kunnen trainen. Beachvolleybal zou nog wel mogen en dan zouden wij, omdat we over 

drie velden kunnen beschikken, met zes man per avond actief kunnen zijn. Ik zie alleen 

nog niet zo snel de vrachtwagens met speelzand het Sport & Event Center in 

Beusichem binnenrijden. Wij zullen op de komende bestuursvergadering de 

mogelijkheden bespreken. 

 

Ik hoop van harte dat het virus met een grote boog om jullie en jullie gezinnen heen 

gaat en, als het landt, mild is voor jou en je dierbaren. Wij zullen nog even op onze 

handen moeten zitten en de voorzorgsmaatregelen respecteren. Het ziet er gelukkig 

naar uit dat wij ons over een paar maanden kunnen laten vaccineren. Ik weet niet wat 

jullie doen, maar ik zal mijn uiterste best doen om vooraan in het rijtje te staan om een 

prikje te krijgen. Want het gedoe ben ik inmiddels behoorlijk zat en hoop dat we, over 

enkele maanden, Corona, net als vele andere infectieziekten, definitief de 

geschiedenisboeken kunnen in schrijven. Persoonlijk zou ik het fraai vinden als 

historici over enkele jaren ontdekken dat de oorzaak van het lang aanhouden van de 

tweede ziektegolf in 2020 te wijten was aan het veelvuldig dragen van mondkapjes. 

Wie zal het zeggen? 

 

Ik noemde al eerder de komende bestuursvergadering. Het bestuur zal, zoals toegezegd 

tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 oktober, de ideeën en voorstellen van de 

leden in een aangepaste begroting, verwerken. Ik zal jullie het resultaat toesturen. Tot 

mijn verdriet hebben inmiddels Bob van Lith en Astrid Silvester de vereniging verlaten 

en heeft een sponsor zich teruggetrokken. De toezegging van de Nevobo om een deel 

van de teamgelden terug te betalen zal slechts een doekje voor het bloeden zijn.  Ik ben 

benieuwd naar het resultaat van het minnen en plussen en hoop dat een verhoging van 

de contributie niet nodig zal zijn. Wat in ieder geval wel helpt is dat wij ons in de 

komende periode allemaal serieus gaan inspannen om aspirant-leden te 

enthousiasmeren. Als wij tijd maken om, tussen het lezen van boeken, Netflixen, 

wandelen, puzzelleggen, fietsen, cryptogrammen- en Zweeds puzzels-maken in, eens 

heel actief te gaan zoeken in onze familie- en kennissenkring, dan zou het zo maar 

kunnen dat wij, als wij uit de lockdown komen, elke training drie velden moeten 

opzetten. Als dan ondertussen ook nog de schouder van Herman geneest, dan komt het 

toch nog allemaal goed. 

Houd het gezond. 

 

Hans van Heesewijk 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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In de ziekenboeg : 
 
 
Ziekenbezoek 

 

Corona treft ons allemaal maar als je thuis moet gaan werken, is 

het helemaal lastig. 

Een verkeerde stoel en een foute tafel (de eettafel is gezelliger), leiden dan na een half 

jaartje wel tot een frozen sholder. Dan zit je thuis en je zit in de ziektewet. Dan kun je 

nog niet eens werken. 

 

Dat overkomt onze trainer nu en dat is niet leuk. Tel daarbij op dat hij ons ook niet 

meer ziet voorlopig en een heuse depressie ligt op de loer. 

 

Daarom was het tijd voor actie! 

 

Een serie e-mailtjes was de start van de Crowfunding. En wat een respons; er volgden 

een serie Tikkies via de App en een reeks betalingen en de bloemen en bonbons konden 

worden gehaald. 

 

Groot was de verbazing toen ik aanbelde bij onze trainer Herman. Gastvrij als Ellen en 

hij zijn, werd ik binnen genodigd en kon ik de geschenken overhandigen. Vreugde 

alom en Herman kikkerde zienderogen op. Zie bijgevoegde foto ! 

 

Missie volbracht en geslaagd, Herman, we wensen je een voorspoedig verder herstel 

toe. 

 

Anita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Advertentiepagina : 
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Notulen ALV 06 oktober 2020 : 
 
 
Aanwezig Leden:  

Gideon en Ilja online, Antoine, Truus, 

Benjamin, Roy, Andre, Helga, Martin Schut, 

Rob, Anita, Ria, Martin, Andre, Patricia. 

  

Aanwezig Bestuur:  

Hans L., Herman, Hans H., Tamara 

 

• Opening en mededelingen: Hans opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. Hans H. vraagt hoe iedereen zich voelt en of er mensen zijn die er iets 

over kwijt willen. Antoine geeft aan dat iedereen oud en wijs genoeg is om bij 

klachten gewoon thuis te blijven. Benjamin geeft aan contact zoveel mogelijk te 

vermijden. Geen high five. Geen contact. Hans L. geeft aan zich nog veilig te 

voelen en wil graag nog blijven sporten om in goede conditie te blijven. Helga 

geeft aan haar twijfels te hebben. Martin Schut geeft aan dat overdracht via zweet 

niet mogelijk is en dat het contact nooit lang is. Vertrouwen hebben in elkaar dat 

iedereen thuis blijft bij de minste geringe klachten. Ilja en Gideon geven aan 

teveel risico te zien in volleybal. Roy geeft aan dat zijn werk ook de nodige 

maatregelen heeft bij mogelijke corona besmetting. Zekere voor het onzekere. 
 
Mededeling: competitie stopt tot 1 januari. 

 

• Notulen ALV 09 oktober 2019:  De notulen worden vastgesteld en 

goedgekeurd.  
 

• Verslag secretariaat: Herman is bezig geweest met de aanmeldingen voor 

Sportlink. Tamara staat momenteel als secretariaat vermeld. Notuleren en andere 

werkzaamheden worden verdeeld onder het bestuur. Ilja heeft eerder aangegeven 

interesse te hebben in de functie. Nu weer een rare tijd i.v.m. corona. Geen 

opmerkingen verder.  

 
• Verslag kascommissie: Patricia heeft de kas akkoord bevonden. Er is weinig 

gebeurd dus de controle was eenvoudig.  

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Notulen ALV 06 oktober 2020 : 
 
 

• Verslag penningmeester financieel 

verslag 2019-2020 / begroting 2020-2021: 

Ledenaantal is terug gelopen en twee adverteerders hebben zich terug getrokken. 

Er zit een flink gat in de begroting. Een begrotingstekort van ongeveer 1100,- 

waarschijnlijk iets minder. i.v.m. minder kosten NeVoBo (bondsgeld en 

teamgeld).  
 
Eventuele oplossingen: andere zaal; contributie verhogen; stoppen met de 

vereniging; bezuinigen op andere kosten; sponsoren zoeken en leden werven.  
Benjamin: geeft aan wellicht met Sport en Event Center de zaalhuur te 

bespreken. Oplossing voor komend jaar zou zijn kosten NeVoBo 

verwaarloosbaar> geen structurele oplossing. Bondsgeld alleen voor bestuur 

overige leden niet. Hier wordt ook geld mee bespaard. Sposonkliks blijven 

gebruiken. Dit geeft de club ook extra geld. Andre vraagt hoeveel leden er extra 

nodig zijn om de begroting dicht te krijgen. Ongeveer 8 a 9 leden extra nodig. 

Volgende bestuursvergadering een nieuwe begroting maken en voorleggen. 

Voorstel aan competitieleden om zelfde contributiegelden te betalen. 

Competiespelers betalen 20,- meer. Aanwezigen zijn akkoord. Hans v. H. wil 

eventueel als recreant zijn contributie verhogen met 20,- Zo bouwen we als 

vereniging een beetje reserve op. Voorstel om ideeën uit te werken en de 

volgende ALV te bespreken. 

 
• Benoeming nieuwe kascommissie: Anita geeft aan de volgende keer de kas te 

willen controleren. 
 

• Verslag bestuur en het rooster van aftreden geeft geen aanleiding tot 

voordracht en verkiezing van nieuwe bestuursleden. De enige vraag is of de 

nog steeds openstaande vacature van secretaris moet worden ingevuld: 

Teams zijn weer samengesteld alles is goed gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Notulen ALV 06 oktober 2020 : 
 
 

• Verslag activiteiten seizoen 2019/2020: 
na de kerst viel alles stil, teamindelingen 

zijn gedaan, opgave teams bij NeVoBo. Daarna het bericht dat competitie niet 

door gaat. Truus en Herman zijn naar informatieavond van NeVoBo geweest 

daar was tevens het afscheid van Joop. In SportLink alle gegevens aangepast. 

Daar stonden veel gegevens niet goed geregistreerd. Alles staat weer correct 

zodat post en dergelijke bij de juiste persoon aankomt. 
 

• Rondvraag:  
Ilja: hoe kunnen we nieuwe leden werven? Wellicht een oproep in de 

Culemborgse krant. En beginnersgroep starten. Nu niet echt de goede tijd. 

Roy: wellicht nu wel de goede tijd aangezien er veel mensen thuis zitten. Veel 

nieuwe aanwas. 

 

Benjamin: wellicht via plaatselijke flyer van de slager oproep te plaatsen. 

 

Hans v H. maakt samen met Ilja een stukje voor de krant en gaan proberen dit te 

laten plaatsen. 
 

• Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verjaardagen : 
 

 

December: 

07 december    Gideon Bolt 

 

 

 

 

 

 

Januari : 

17 januari    Natascha Jansen 
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Vrijstad zoekt nog nieuwe leden : 
 

 

Zin om te volleyballen? Recreatief maar toch ook sportief? Goed nieuws: 

Volleybalvereniging Vrijstad is op zoek naar nieuwe leden. 

 

Wij zijn een kleine, maar gezellige volleybalvereniging met ruim 30 leden. Wij richten 

ons op de volwassen recreatieve volleyballers, die er plezier in hebben om eens per 

week te trainen.  

 

Momenteel bestaat onze vereniging uit 3 mixteams en 1 damesteam, die allen uitkomen 

in de recreantencompetitie van de NeVoBo. Tevens hebben wij ook een groep 

recreanten, welke alleen trainen en geen competitie spelen. Ook dat is mogelijk binnen 

v.v. Vrijstad.  

 

Kom vrijblijvend langs, je mag 3x gratis meetrainen, proef de sfeer en maak kennis met 

onze vereniging! Wij trainen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 

sporthal van het Sport en Event Center te Beusichem. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Jurgens, bestuurslid 

Technische Zaken. Wie weet zien we je een keer op dinsdagavond aan de Rijsbosch 3 

te Beusichem. Mail naar: tc@vvvrijstad.nl 
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Puzzelpagina : 
 

 

Weer terug van weggeweest; de puzzelpagina… 

 

Het heeft eventjes geduurd, maar de redactie heeft maar 

weer eens de puzzelpagina opnieuw in het leven geroepen. 

 

In deze rustige tijd qua volleyballen vanwege corona heeft 

de redactie gedacht dat er wel wat extra vrije tijd is op 

dinsdagavond ( onze vaste trainingsavond ). 

 

Daarom een puzzel gerelateerd aan dit onderwerp. De puzzel op de volgende pagina is 

een woordzoeker. 

 

Een woordzoeker, ook wel speurpuzzel genoemd, is een puzzel of woordspel, waarbij 

een bepaald aantal woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. 

 

Deze woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven 

zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. 

 

Ga er eens goed voor zitten, streep alle woorden weg en kijk wat er aan letters 

overblijven. Deze letters vormen samen een woord. 

 

Succes! 

 

 
 

Oplossingen kunnen gestuurd worden naar :      herman.jurgens@unieboekspectrum.nl 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Puzzelpagina : 
 
 

                              

  T K E I M E D N A P M A N   

  U E O N N V N I C C A V E   

  K I S L W V I R U S A D K   

  L W T T K O O R T S T E R   

  O D U B S D D R H A R L E   

  T V I H R T N K T E E C W   

  N M E V A A R O C S G O S   

  E T E R O N A A V O E R I   

  R M A A T C S K A A L O U   

  A F S T A N D C G T E N H   

  B O P N A M E H G A N A T   

  E P P E J P A K D N O M I   

  G E N I A T N A R A U Q J   

                              

 
Afstand   Opname 

Avondklok   Pandemie 

Corona   Quarantaine 

Covid    RIVM 

Gebarentolk   Teststraat 

GGD    Thuiswerken 

Hoest    Uitbraak 

Koorts   Vaccin 

Lockdown   Virus 

Maatregelen   Wuhan 

Mondkapje 
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Grote Club Actie 2020 : 
 
 

CLUBKAS SPEKKEN?  
Iedere vereniging kan extra inkomsten gebruiken voor de clubkas. U droomt vast van 

nieuwe velden, materialen of een groot clubfeest. De Nationale Stichting Grote 

Clubactie maakt dit voor verenigingen mogelijk. Al 40 jaar organiseert de Grote 

Clubactie een jaarlijkse loterij voor het Nederlandse verenigingsleven. 

 

GEMAK  
Bij de Grote Clubactie draait alles om het financieel ondersteunen van het Nederlandse 

verenigingsleven. Wij willen het verenigingen zo makkelijk mogelijk maken om 

fondsen te werven. Het enige dat uw vereniging hoeft te doen, is het verkopen van 

loten. De rest regelt de Grote Clubactie. 
  
 

FONDSENWERVING!  
Maar liefst 80% van de opbrengst gaat direct naar de clubkas en is geheel vrij door de 

vereniging te besteden.  De Grote Clubactie wordt een keer per jaar georganiseerd (van 

september tot en met november) en de trekking vindt ieder jaar eind november plaats. 

In aanloop naar de trekking verkoopt uw vereniging zoveel mogelijk loten, zodat de 

clubkas een financiële boost krijgt. Goede fondsenwerving is voor iedere vereniging 

makkelijk te realiseren. 

 

SNEL GELD INZAMELEN 
Doordat het organiseren van de Grote Clubactie op uw vereniging eenvoudig is, kost dit 

helemaal niet veel tijd. Uiteraard geldt dat de hoeveelheid tijd die u aan de organisatie 

van de actie besteedt in verband staat met de opbrengsten uit de actie. Hoe meer u 

investeert, makkelijker en sneller u geld kunt inzamelen. 

Voor iedere vereniging is er een 

passende manier om de Grote 

Clubactie te organiseren en de 

clubkas te vullen. Geld 

inzamelen is leuk en gemakkelijk 

voor alle soorten en maten 

verenigingen in Nederland. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Gebr. de Ronde bv         

Smalriemseweg 25      
4112 NA  Beusichem 

       

      Tel.  0345 – 501 770     

   
    E-mail :  info@gebrderonde.nl 
     Internet  www.gebrderonde.nl  
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Sponsorkliks :  
 
Wat is Sponsorkliks ? 

SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor 

(sport)verenigingen, sporters, scholen, goede doelen en 

overige organisaties en laat leden en supporters gratis 

sponsoren. 

 

Hoe werkt het ? 

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 

gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Vrijstad. Of je nu 

rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site 

van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com Vrijstad een 

commissie uit en profiteren wij hier direct van! 

 

Waarom werken met SponsorKliks? 

Voor Vrijstad is dit een goed manier om extra inkomsten te genereren, welke weer 

gebruikt kan worden binnen de vereniging. Naast extra inkomsten hopen we dat onze 

website meer wordt bezocht. Mensen gaan namelijk via onze site naar SponsorKliks. 

Uiteindelijk hoopten we de betrokkenheid bij de club te vergroten, omdat leden met 

hun aankopen de club steunen. 

 

Het is een ideale manier om gratis wat extra sponsorgeld bij elkaar te krijgen. De leden 

die via de SponsorKliks pagina van Vrijstad iets bestellen betalen niks extra en Vrijstad 

krijgt toch een deel van het aankoopbedrag, beter kan niet! 

 

Wat moet ik doen? 

Gebruik de link op onze website om naar de sponsorklikspagina van Vrijstad te gaan. 

Hierna kan je de webshop naar keuze aanklikken. Moet je nog meer doen? Nee, je kunt 

nu lekker shoppen! Helpen jullie Vrijstad door ons op deze makkelijke manier te 

sponsoren? 

 

 

 

 

 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actie4Kids :  

 

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een 

kostbaar geschenk. 

Die leuke barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder … Ze laten een kind op 

Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij persoonlijk hebt 

uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer naar school! Jouw 

schoenendoos is zo’n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat 

behandelen. 

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. 

De eerstvolgende keer dat je komt volleyballen staat er een  doos op je  te wachten. 

 

Truus en Ria 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Standen van Vrijstad teams : 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
VRIJSTAD NIEUWS seizoen 2020 – 2021                      - nummer 2 - 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om niet te vergeten: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

INLEVERDATUM VOOR 

 

NIEUWE KOPIJ STAFFEL 

 

05 JANUARI 2021 

 

LEVER UW BIJDRAGE AAN PER E-MAIL : 

 

HERMAN.JURGENS@UNIEBOEKSPECTRUM.NL 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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