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WIE DOET WAT BIJ VAT 
 
 
 
Voorzitter:   Frank van Campo 
 

Secretariaat:   Carla van Tillo-Lameir 
 

Penningmeester:  Brigitta Goris 
 

Technische commissie:  Roy Lameir 
 
Wedstrijdsecretariaat: Roy Lameir 
 

Nevenactiviteiten:  Gino Clarijs 
 

Website:   Linda van Baal 
 

Vatblad:   Amy & Joyce Lameir 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste VATters, 
 

In de afgelopen maanden heeft Corona ons leven en ook ons volleybal- en clubleven 
behoorlijk beïnvloed. We zien dat het steeds lastiger of minder leuk wordt om ons 
aan alle regels te houden. Dit geldt niet alleen tijdens het volleybal, maar vooral ook 
daarbuiten.  

Op het moment van schrijven heb ik net de boodschap van onze minister-president 
duidelijk vernomen; de maatregelen moeten verder worden aangescherpt, omdat het 
aantal besmettingen hard oploopt. De nieuwe maatregelen zijn in ieder geval voor de 
komende drie weken afgekondigd, maar als bestuur verwachten wij dat deze situatie 
helaas voorlopig wel even zo gaat blijven. 
Als vereniging proberen we altijd te blijven zoeken naar de mogelijkheden om actief 
te blijven, daarom wil ik in dit voorwoord stilstaan bij ons VAT Corona Comité . Samen 
met de leden Amy, Pien, Damon, Joost, Michael, Gino en Frank als kartrekkers en de 
andere leden die hierbij geholpen hebben, is ervoor gezorgd dat bij het Laco 
zwembad kon worden gestart met outdoor volleybal. Daarnaast adviseert en helpt dit 
comité het bestuur bij de uitvoering van alle maatregelen die op dit moment moeten 
worden genomen. Een groot woord van dank is hierbij dan ook op zijn plaats. Mocht 
je vragen over de huidige maatregelen hebben schroom dan niet om contact op te 
nemen met het secretariaat.  

Uiteraard heeft het COVID virus ook invloed op al onze andere activiteiten. Zo heeft 
er dit jaar geen VAT weekend kunnen plaats vinden, maar is er begin september wel 
een hele leuke VATdag georganiseerd. De activiteiten ter gelegenheid van ons 35 jaar 
bestaan hebben helaas ook niet plaats kunnen vinden, maar de voorbereidingen gaan 
door en zodra het weer kan en mogelijk is hopen we in 2021 een leuke dag voor onze 
leden te organiseren. 

Vanwege het bekende virus zal dit jaar ook de VATquiz in een andere vorm zijn. De 
organisatie bestaande uit Petra, Ingrid, Caroline, Fons, Hans en Jeroen laat zich hierbij 
van een grote flexibele kant zien. In deze avond gaat een voorbereiding van ruim 10 
maanden zitten en helaas zorgen de maatregelen ervoor dat men niet de quiz kan 
uitvoeren zoals men gewend is. Inmiddels hebben zij laten weten dat er een mini VAT 
quiz komt die voor iedereen beschikbaar is. Meer informatie volgt vanaf 15 oktober. 
We wachten dus in spanning af. Wel roepen wij iedereen op om mee te doen! 
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Afgelopen zomer hebben we de handdoeken actie gehad, waarbij we als vereniging 
maar liefst 32 handdoeken hebben kunnen verkopen. Dit zorgt dus voor een bedrag 
van 160 euro wat is bijgeschreven op de rekening van de club. Vanaf 5 oktober gaat 
ook de Rabobank clubsupport weer van start. Hierover lees je later meer, maar 
mocht je lid zijn van de Rabobank Zuidwest Brabant dan zouden wij het erg 
waarderen als we ook een stem van jullie mogen ontvangen. Elke stem levert een 
mooi bedrag voor de volleybalvereniging op.  

Tot slot, hopen wij dan ook van harte dat het goed met jullie gaat, dat ieders familie 
gezond is. Het blijven spannende tijden, zeker nu de cijfers weer oplopen en we ook 
als volleybalvereniging de maatregelen weer hebben moeten aanscherpen. Echter, 
samen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven volleyballen. Hier zijn wij als bestuur 
trots op. Het blijft onze prioriteit om iedereen op een veilige en verantwoorde manier 
te kunnen laten volleyballen. Zorg goed voor jezelf en heb aandacht voor elkaar! 

Namens het bestuur. 
Met sportieve groeten, Frank van Campo, voorzitter 
 
 

LIDMAATSCHAP MEDEDELING 
 
Belangrijke regels betreffende lidmaatschap Volleybalvereniging VAT: 
Inschrijving geschied d.m.v. een inschrijfformulier welke door de trainer wordt uitgereikt (of 
gedownload van de website).  Het ingevulde formulier moet na ondertekening van het lid 
terug ingeleverd worden bij de trainer. De trainer levert dit formulier z.s.m. af aan het 
secretariaat die dan vervolgens de lidgegevens in de ledenadministratie verwerkt. 
 
Door het ondertekenen van dit formulier geeft men aan dat dit lidmaatschap na elk 
speelseizoen stilzwijgend wordt verlengd.  Het speelseizoen (ook wel contributiejaar 
genoemd) loopt van 1 juli t/m 30 juni het jaar daaropvolgend. 
 
!Opzegging van het lidmaatschap: 4 weken voor het einde van het seizoen schriftelijk 
melden aan de trainer alsmede het secretariaat van de vereniging: per brief of per e-mail. 
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OPROEP 35-JARIG BESTAAN  
 
 
Beste VATters, 
 
Zoals jullie misschien wel weten bestaat onze 
volleybalvereniging inmiddels al weer 35 jaar. Wij 
zijn met de ‘VAT 35 jaar-commissie’ al een paar 
keer bijeen gekomen en hebben al wat leuke 
activiteiten voor de feestdag bedacht. (De datum, 
in 2021, wordt later bekend gemaakt). 
Nu willen wij een leuke dag organiseren en daarvoor moeten we natuurlijk wel wat 
uitgaven doen. Om deze leuke dag nóg leuker te maken hebben we jullie hulp nodig. 
We gaan een veiling organiseren. Een aantal weken voor de feestdag kan er dan op 
de items geboden worden en degene die op de feestdag de hoogste bieding heeft, 
wint de veiling. 
 
Heb jij een product of dienst die jij graag geveild zou willen hebben? Meld je dan bij 
mij aan. Dan zorg ik dat het bij de veilingitems komt te staan. 
We hebben al een aantal toezeggingen van items die geveild gaan worden: 

- Frank van Campo biedt een autowasbeurt aan. 
- Frank van Campo biedt een VAT skybox tijdens een wedstrijd aan.  

- Anton Kapitein biedt een uur (of 2 uur      ) labradorpuppy’s knuffelen aan. 
- Mirjam Adriaansen biedt een volleybalnet met palen aan. (ideaal voor in de 

tuin) 
- Mirjam Adriaansen biedt een bordspellenpakket aan. 

 
Dusss…. Heb jij nog ideeën? Wil jij cupcakes maken voor de veiling?  Of een lekker 

zelfgemaakte appeltaart? Kun jij iemand helpen met 
zijn belastingaangifte? Kun jij een massage geven? Of 
bied je jezelf aan voor een leuke stapavond? Het kan 
allemaal!  
Je mag je veilingitem doorgeven aan mij. 
  
Groetjes Mirjam Adriaansen 
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COMPETITIE  
Heren 1 
Staan momenteel op de 4e plaats van de 12 teams met 10 punten en 3 gespeelde 
wedstrijden.  

Dames 1 
Staan momenteel op de 9e plaats van de 12 teams met 4 punten en 3 gespeelde 
wedstrijden. 

Jeugd C 
Staan momenteel op de 2e plaats van de 6 teams met 11 punten en 3 gespeelde 
wedstrijden.  
 
CMV 1 & 2 
De speelronde is gespeeld op 27 september 2020. De uitslagen zijn op dit moment 
nog niet bekend. Er staat weer een nieuwe speelronde op de planning op 11-10-2020. 

Dames 2 ORV-competitie 
Staan momenteel op de 10e plaats van de 10 teams met 0 punten en 1 gespeelde 
wedstrijd.  
 

RABOBANK CLUBKAS 
 
Rabo ClubSupport! GAAT weer van start 
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, 
stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal 
netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. 
Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele 
land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, 
beter maken.  

Rabobank. Growing a better world together. 

Ook volleybalvereniging VAT doet mee aan deze actie. Wij organiseren namelijk graag 
jeugd volleybal clinics voor de gehele gemeente Woensdrecht. Kunnen we rekenen 
op uw stem en hierdoor ook een bijdrage aan deze dag? 
 
Wie kunnen er stemmen? 
Alleen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen. Je kunt via de 
website nog lid worden zodat je kunt stemmen. 
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Hoe en wanneer kunt u stemmen? 
De leden van de Rabobank ontvangen per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. In de periode van maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020 
brengt u via de stemsite van de Rabobank uw stem uit op de vereniging(en) die u een 
warm hart toedraagt (Volleybalvereniging VAT dus!) Om te kunnen stemmen dient u 
te beschikken over een internetverbinding.  

Wat kunt u als lid van Volleybalvereniging VAT doen om onze vereniging te 
steunen?  
U kunt als clublid in uw eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren 
of zij lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant en vragen of zij dan op jouw vereniging 
willen stemmen. Want, hoe meer stemmen we binnenhalen des te succesvoller de 
campagne is.  

Namens het bestuur bedanken wij iedereen voor jullie stem! 
 
Ook kunt u bovenstaande foto delen op uw social media kanalen onder vermelding 
van de volgende tekst: 
Stemmen op VV VAT kan vanaf nu! Help jij ons aan een leuke volleybal jeugd clinics 
voor iedereen in de gemeente Woensdrecht? Breng nu je stem uit! 
Rabobank.nl/clubsupport  
[hashtags] 
#RaboClubSupport 
#Samenvierenwedewinst 
#Rabobank<Plaatsnaam> 
#[clubnaam] 
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VATDAG 2020 
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WEEK VAN DE 

SCHEIDSRECHTER 
 

Van 2 tot en met 11 oktober is het de week van de scheidsrechter. Geef de 
scheidsrechters een groot applaus, compliment of neem iets lekkers voor ze mee! Zij 
zorgen er elke week voor dat wij plezier kunnen beleven aan ons favoriete spelletje 
volleybal! Afgelopen seizoen hebben we met dank aan de verenigingsexperts veel 
nieuwe scheidsrechters kunnen opleiden. Mocht je dit seizoen staan ingedeeld en je 
wenst nog wat extra begeleiding laat het weten aan Mirjam, Joost, Frank of Anton. 

Tot slot heeft het stil leggen van de competitie vorig seizoen er ook voor gezorgd dat 
Anton Kapitein zijn fluit in zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter niet heeft 
geklonken. Anton is zolang de vereniging al bestaat en ver daarvoor als 
scheidsrechter actief. Kortom een doorgewinterde scheidsrechter. Hij heeft bij 
aanvang van het seizoen 2019-2020 aangegeven dat het zijn laatste seizoen is als 
scheidsrechter. Als vereniging zijn wij hem enorm dankbaar voor zijn inzet in alle 
jaren. Zodra de maatregelen dit toestaan zullen wij hem op een gepaste manier echt 
zijn laatste fluitsignaal laten geven. Anton bedankt! 
 

         Foto: Week van de scheidsrechter 2018 met Anton als scheidsrechter.  
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VERJAARDAGEN 
 

Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera! 
 
Oktober      November    
Ilona Musters   02-10   Joost Adriaansen  04-11 
Luc Peeters   04-10   Piet Zuijdervelt  04-11 
Tim Geers   04-10   Marc Disco   06-11 
Evelien Rijpsma  06-10   Linda v. Baal   07-11 
Luke v. Ravensteijn  11-10   Sjef Kuijlen   12-11 
Evi Groffen   12-10   Melissa v.d. Heijden  16-11 
Michelle Surminski  25-10  Fahad Schreiner  18-11 

Anton Kapitein  21-11 
Kurt Peeters    28-11 

December       
Aukje Verbraeken  04-12 
Mats v. Ballegooijen  08-12 
Jacqueline Kapitein  12-12 
Jorrit Aarden   14-12 
Maaike  Bruijs   15-12 
Tamara Knuit-de Wit  22-12 
Joella Becht   29-12 
 


