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Volleybal Vereniging

Mytilus
Inhoud:
① Minitoernooi 14 april
② Club van 100
③ Vacante functies
④ Scheidsrechter
⑤ Classic Beach Tour
⑥ TRAINERS GEZOCHT!
⑦ City Trail Middelburg
⑧ Schoolsport Olympiade Goes

Rabobank Clubkas Campagne!
Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!
Rabobank Oosterschelde draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom
organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oosterschelde stelt
€ 120.000,-beschikbaar! Ook Mytilus doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!
Stemmen
Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Oosterschelde vijf stemmen uitbrengen op hun
favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde
van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 120.000,- te delen door het
aantal uitgebrachte stemmen. Mytilus ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal
het bedrag dat een stem waard is. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor volleyballen,
clubactiviteiten en cursussen! Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen
geven aan Mytilus tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oosterschelde. Kijk
voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/oosterschelde

① Minitoernooi 14 april!
Op 14 april vindt ons jaarlijks minitoernooi plaats. Onze jongste leden zullen hun krachten meten
met de overige teams uit Zeeland. Vanaf 09.00 uur wordt er in het Omnium gestreden voor
prachtige bekers. De aspiranten dragen deze dag hun steentje bij door te fluiten en te tellen.
Aanmoedigingen kunnen ze altijd gebruiken.

② Club Van 100!
Doelstelling van Mytilus is om voor een zo laag mogelijke contributie zo veel mogelijk leden te
laten volleyballen met gemotiveerde en bekwame trainers en met goed materiaal. Er is meer geld
nodig om dat als vereniging te bereiken. Daarom vragen wij u:
Wilt u ook lid worden van de Club van 100?
Dat kan! U kunt € 10 storten op NL42RABO0320524353 t.n.v. Mytilus o.v.v. Club van 100.
Uw naam wordt bijgeschreven als lid van de Club van 100 op de website van Mytilus. Mocht u als
bedrijf of instelling lid worden van de Club van 100, dan plaatsen wij uw bedrijfslogo, met
verwijzing naar uw eigen homepage, op de webpagina van de Club van 100(voor een aangepast
tarief). Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline van Mil, info@mytilus.nl
③ Vacante Functies.
De jeugdcommissie en de technische commissie kunnen nog iemand gebruiken in hun team. Voor
vragen over de commissie en haar taken, kunt u terecht bij Ellen Schulte en Anke Rühl.

④ Scheidsrechter
Inmiddels zijn er 3 leden bereid om deel te nemen aan de vervolgcursus voor scheidsrechters.
Maar we zijn op zoek naar nog 3 leden, zodat de taak van scheidsrechter wordt verdeeld over
meer personen. We willen immers voorkomen dat we een boete krijgen door het inzetten van
leden, die wel de kennis hebben maar niet de juiste diplomering. Voor meer informatie kunt u terecht bij Remco Sijp of info@mytilus.nl

⑤ 10-11-12-13 Mei Classic Beach Tour Vlissingen!!
De Classic Beach Tour komt in Vlissingen en Mytilus kan een bijdrage voor de clubkas verdienen
door te helpen bij wedstrijden en de opbouw van de volleybalvelden. Vooral gezellig doordat er
teams vanuit heel Nederland komen om recreatief en professioneel te beachen! Reserveer dus
deze dagen om zowel met jouw team mee te doen aan de wedstrijd, als om een dag te helpen bij
de organisatie van dit super zomertoernooi op het Vlissingse strand! Natuurlijk mogen ook familie
en vrienden helpen!
Geef je op als helper en /of als team bij Jasper Bouwmeester, j_bouwmeester@live.nl

⑥ Trainers Gezocht!
Vanaf het begin van dit seizoen is Mytilus op zoek naar trainers voor verschillende teams, op verschillende niveau’s en op meerdere locaties. Graag aanmelden bij Ellen Schulte of Klaas Sijp.

⑦ City Trail Middelburg
Op vrijdagavond 22 juni is de City Trail Middelburg, een spectaculaire route van 9 kilometer die
langs en door mooie gebouwen en plekjes gaat in Middelburg. Deelnemers leggen deze route
hardlopend en/of wandelend af.
Mytilus kan een bijdrage van €250,- voor de clubkas verdienen wanneer zij op 22 juni
minimaal 10 vrijwilligers leveren van 18 jaar en ouder die als steward ingezet worden tijdens
het evenement. De steward zorgt ervoor dat de deelnemers de route veilig kunnen afleggen. De
stewards krijgen iets te eten en te drinken voor onderweg, 2 drinkmuntjes per persoon en zijn van
harte welkom op het spetterende eindfeest!
Op woensdag 20 juni is er een vrijwilligersavond tussen 19:30-21:30 uur waar de vrijwilligers
geïnformeerd worden over hun inzet op 22 juni. Op 22 juni worden de vrijwilligers om 17:30 uur op
de Nassaulaan verwacht. Na deze briefing gaat iedereen naar de plek waar hij/zij steward is en
blijft daar staan tot de laatste loper is gepasseerd. Uiterlijk half tien zijn de laatste wandelaars
binnen, waarna het eindfeest begint en alle stewards welkom zijn!.
Aanmelden kan tot 7 April ! bij info@mytilus.nl naam, de geboortedatum, email en 06-nummer

⑧ Schoolsport Olympiade Goes
Op donderdag 14 juni 2018 is de jaarlijkse School Sport Olympiade Goes (SSO). Deze dag wordt
georganiseerd door CIOS en gemeente Goes voor alle groepen 7&8 van de basisscholen binnen
de gemeente. Een goede gelegenheid om het volleybal te promoten en Mytilus te presenteren
aan de leerlingen! Zou jij het leuk vinden om deze clinic te geven, samen met een ander
volleyballer? Meld je aan bij info@mytilus.nl, onder vermelding van naam, leeftijd en groep.

