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1. Enquête
Beste VC Bladel leden, maar zeker ook ouders van onze leden
Sinds oktober 2009 ben ik voorzitter van VC Bladel.
VC Bladel was destijds al 2 jaar op zoek naar een opvolger van de zittende
voorzitter. Als ouder van een volleybal spelende zoon ben ik destijds
benaderd met de vraag of ik wat wilde betekenen voor de club. Na enig
beraad besloot ik om deze taak op mij te nemen. Ik was nog nooit eerder
actief in een bestuur van een plaatselijke vereniging en dacht waarom niet?
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Verenigingen kunnen namelijk alleen maar blijven bestaan door de inzet van vrijwilligers.
Vervolgens ben ik met veel enthousiasme aan de slag gegaan in een levendige vereniging met leden die
een hart voor volleybal hebben. Het is een mooie alternatieve sport voor met name de jeugd, die een
teamsport willen spelen en zich minder thuis voelen bij de bekende buiten team sporten. Wij willen ze
toch graag aan het bewegen hebben en houden in plaats van thuis achter de buis.
VC Bladel is een club die zich inzet om deze doelstelling waar te kunnen maken. En naast de activeiten
om de sportieve vaardigheden te verbeteren, worden er nog heel veel extra activiteiten georganiseerd.
Dit om de volleybal sport te promoten en de samenhang binnen de vereniging te versterken. Denk daarbij
aan het jaarlijkse Beachvolleybal evenement op de Markt, deelname aan de wieleravond-zesdaagse en
de zomeravond volleybal competitie. Dan is er de jaarlijkse Sinterklaasviering, het minikamp, het
jaarlijkse ODI toernooi, de minitoernooien en alle activiteiten waardoor VC Bladel net dat beetje extra
biedt.
Maar, je voelt hem al aankomen, niets gaat vanzelf... De club kan alléén maar draaiende blijven als er
genoeg vrijwilligers zijn die er de schouders onder willen zetten.
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Om te inventariseren wat de interesses zijn bij de leden en ouder(s) / verzorger(s) de vraag om de
vragenlijst in te vullen.
>>>>>> Klik

J1

hier voor de enquête <<<<<<

Hartelijk dank,
Bestuur VC Bladel.
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2. Algemene Ledenvergadering

M2

Donderdag 10 november Algemene Leden Vergadering
in de Ambiani. Aanvang 20:00. Sluiting 22:00. U bent van
harte welkom. Zet hem nu in je agenda zodat je het niet
mist.
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Mini’s
3. Activiteiten
 Aankomend weekend: Minikamp 7, 8 en 9 oktober met als thema
Halloween. Dat wordt griezelen!
 De pepernoten liggen al in de winkels maar Sinterklaas bezoekt VC Bladel
pas op maandag 28 november in de Ambiani. Aanvang 18:00
 Voor het komplete geaktualiseerde jaaroverzicht van de aktiviteiten
bezoek de website.
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