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Nieuwsbrief Juli 2021 
In de nieuwsbrief informatie over: Het afgelopen seizoen! Beachvolleybal! Jeugduitje! 

Vacature voor voorzitter van Salvo’67! En een foto impressie van de beachvolleybalvelden! 

 

Seizoen afgelopen 
Het zit erop, afgelopen dinsdag 29 juni was de laatste trainingsavond van het seizoen 2020-

2021. Wat een seizoen was het... Waar we in het begin nog vol overgave van start gingen in 

augustus maar eind oktober per direct moesten stoppen. Pas een paar wedstrijden gespeeld 

en wat trainingen. Het leek er toen nog even op dat we in december konden gaan beginnen 

maar dat bleek valse hoop. Uiteindelijk werden de besmettingen minder en de 

ziekenhuisopnames liepen terug waardoor we vanaf 12 april buiten trainingen konden 

verzorgen op het TZ grasveld voor alle geïnteresseerde leden. Daarna konden we zelfs nog 

even de zaal in de gehele maand juni. Nu is het tijd om weer even afstand te nemen van het 

zaalvolleybal en te genieten van de vakanties. 

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de vereniging tijdens deze lastige periode 

bedanken voor al jullie steun en hulp. Dat wordt erg gewaardeerd door een ieder van ons! 

Heel erg bedankt Salvo leden! 

 

Beachvelden 
Eind februari 2021/begin maart 2021 werd het eerste zaadje gepland in de trainers groep 

van de dames. Peter de Wit die vraagt of er niet ergens een beachveld in Maartensdijk is om 

op te kunnen trainen waarop Maarten van Ginkel reageerde met de vraag of laten leggen bij 

TZ of op een parkeerplaats. Daarop kwam het idee om bij Irene te polsen, zij zaten helaas al 

helemaal vol en hadden alleen plek in de daluren. Peter de Wit reageerde daarop dan moet 

je als club ook zoiets opzetten. Als dat zo vol zit, daar komen al je nieuwe leden dan 

vandaan! Waarop Daan Duijvestijn reageert Peter is dat niet iets voor jou? Waarop Peter 

reageert Maarten heeft ook tijd... Er werd gepolst bij de Voorzitter van TZ Marcel Bos en het 

Bestuur van Salvo. En zo ging het balletje rollen. 

De eerste officiële vergadering vond plaats op 10 maart bij Maarten thuis met Daan en 

Peter. Uiteraard met een heerlijk bakje koffie en een biertje. Eind maart werden de plannen 

van Maarten en Peter voorgelegd aan het Bestuur van Salvo en TZ. Nadat duidelijk was 

geworden dat beide verenigingen er vol voor wilden gaan zijn zij op 8 april voor de eerste 

keer via een teamsmeeting om de tafel gegaan. Tijdens dat gesprek kwamen we er al snel 

achter dat we met zijn allen op een lijn zitten en er volle bak voor willen gaan. Wij zijn toen 

gestart met 3 verschillende sporen (gemeente, onderlinge afspraken en grondploeg/aanleg 

velden) zodat we de snelheid in het project konden houden. Op 5 mei hebben we weer de 

koppen bij elkaar gestoken en hebben we (de besturen) de voortgang besproken van de drie 

sporen. Tussendoor is er ontzettend hard gewerkt aan de verschillende sporen. Daarna zijn 

er ook nog meerdere vergaderingen geweest en is er contact geweest met Irene Beach om 

advies te vragen over hoe je het veld moet aanleggen en het type zand en dergelijke nadat 
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we met het bestuur van de zaalvolleybal Irene gezeten hadden en de contactpersonen van 

Irene Beach kregen. Ook is hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor de extra ALV. Op 

maandag 31 mei is het voorstel voor beachvelden bij beide verenigingen aan de leden 

voorgelegd. Beide verenigingen waren enthousiast en zagen de potentie van de 

beachvelden.  

Op zaterdag 3 juli 2021 om 07:00 is er gestart met het graafwerk door Marco de Rooij en 

Wilco Groen en Cor Timmermans heeft de hele dag met een vrachtwagen heen en weer 

gereden. Aan het einde van de dag om 17:00 was de grond afgegraven en afgevoerd, zijn de 

3 betonplaten (gesponsord via Wilco, Wingelaar Waterwerken) waar de palen op komen ook 

neergelegd. Tevens is er toen ook al het eerste zand (geregeld via Marcel zijn werkgever van 

Doorn) aangevoerd. We willen deze mannen heel erg bedanken voor hun werk! Daarnaast 

willen we de werkgevers van Wilco (v.d. Meent) en Marco (Hendrikse) bedanken voor het 

beschikbaar stellen van het materiaal.  

Woensdagavond 7 juli zijn door Erik Verschuur de potten (waar de palen overheen komen) 

bevestigd aan de betonnen plaat. Bedankt Erik en Marcel! Op vrijdag 9 juli zijn de auto’s 

gaan rijden met het zand, Marcel en Marco zijn er druk mee bezig geweest om dit allemaal 

egaal te maken. Dank, hulde! 

We hebben inmiddels ook nieuwe beachvollebalnetten, antennes, lijnen en ballen 

aangeschaft en klaar liggen. De laatste fase is het ombouwen van een drietal korfbalpalen 

tot volleybalpalen. Dit moet nog gedaan worden en dan kunnen we van start! Wanneer de 

officiële opening gaat zijn volgt nog. 

Gebruik van de beachvolleybalvelden is voor de Salvo leden dit seizoen tot en met 

september 2021 gratis. Mocht je introducees van buiten de vereniging mee willen nemen 

dan kan dat, maar kost dat 5,- p.p. per keer/avond. Het Salvo lid die de introducees 

meeneemt is er verantwoordelijk voor dat deze bijdragen bij Salvo op de bankrekening 

gestort worden. Welke dagen we kunnen spelen, hoe je je kan inschrijven/aanmelden/een 

veldje huren, bijdragen storten etc. maken we later nog bekend. Je kan maximaal 2 uur een 

veld huren per dag. Voor ons is het ook nieuw en moeten we gaandeweg kijken welke zaken 

nog verbeterd kunnen worden. Als er vragen of suggesties zijn geef ze gerust door op 

info@salvo67.nl.  

Verder willen wij TZ bedanken voor de fijne samenwerking en proosten op een mooie 

gezamenlijke toekomst op ons terrein. Ook willen wij de commissie aanleg beachvelden, 

Marcel Bos, Maarten van Ginkel en Peter de Wit heel erg bedanken voor alles, succes met de 

laatste loodjes van de realisatie van de beachvelden!  

Op de laatste pagina een foto impressie van de ontwikkeling van de beachvelden. Kom 

gerust een kijkje nemen op onze beachvelden! 

Nu moet er ook een goed vervolg gegeven gaan worden aan deze prachtige ontwikkeling. 

We zijn daarom nog opzoek naar leden die de beachcommissie willen komen versterken om 

gedurende de aankomende jaren veel plezier te beleven van onze beachvelden! Mocht het 

jouw interesse gewekt hebben laat het weten via info@salvo67.nl.  
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Jeugduitje 
Op zaterdag 3 juli is de jeugd wezen midgetgolven in Lage Vuursche en daarna richting ‘de 

Kuil’ gegaan om gezellig met elkaar te lunchen en aansluitend spelletjes te doen. We 

vertrokken rond 10:15 van de Vierstee vandaan naar Lage Vuursche. Er werd fanatiek 

gemidgetgolft er werden wat ballen uit de vijvers gevist maar vooral heel veel gelachen. 

Daarna zijn de naar de kuil gegaan hebben we met zijn allen gegeten en aansluitend allemaal 

verschillende (water)spelletjes gedaan. Het was schitterend weer en we hebben allemaal 

een hele leuke dag gehad! Rond 16:30 waren we weer met z’n allen terug bij de Vierstee. 

Dit was het afsluitende jeugduitje van het seizoen en tevens de laatste keer dat Dianne 

Landwaart hierbij begeleider was. Zij gaat helaas stoppen met de JAC en wij willen haar 

hiervoor heel graag bedanken voor de leuke uitjes die zij de afgelopen jaren heeft 

georganiseerd voor de jeugd, bedankt! 

 

Vacature voorzitter bestuur 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een Voorzitter. Mocht jij meer hierover willen weten kijk 

dan even op de website: www.salvo67.nl, of stuur een e-mail naar info@salvo67.nl, of bel of 

app naar één van de bestuursleden. 

Net als bij onze trainingen mag je 3 bestuursvergaderingen bijwonen om op die manier 

kennis te maken met de andere bestuursleden. 

 

Wist je dat?! 
- Een aantal mensen druk bezig is met het maken van een nieuwe flyer voor onze 

vereniging?! 
- We heel blij zijn met David Fatels Fernandez als aanwinst binnen het Bestuur?! 
- We heel blij zijn met de nieuwe aanmeldingen en wij deze nu alvast van harte 

welkom willen heten bij de vereniging?! 
- We ook nog steeds druk op zoek zijn naar nieuwe leden, dus ken jij iemand die 

volleybal ontzettend leuk vindt, nodig hem of haar uit om een keertje mee te 
trainen?! 

- We ook altijd nieuwe trainers en coaches kunnen gebruiken?! 
- We ook druk op zoek zijn naar nieuwe scheidsrechters, dus lijkt het je leuk om een 

keertje te fluiten, meld je aan door met een reactie op deze mail?! Je wordt uiteraard 
goed begeleid bij de eerste wedstrijden?! 

- Ook andere vrijwilligers van harte welkom zijn om te helpen! Dus heb jij nou een leuk 
idee of zou je ergens bij willen helpen/aansluiten bij een commissie? Laat het ons 
weten door een reactie op deze mail?! 

- Wij dit jaar al 2x met het Bestuur van Irene zaal om tafel hebben gezeten om met 
elkaar van gedachtes te wisselen?! 

 
Heb je ook een “wist je dat?!” voor de volgende nieuwsbrief?! Laat deze dan weten aan 
info@salvo67.nl?! 
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