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Welkom bij WVS'90
Volleybalvereniging WVS'90 is ontstaan uit een fusie van de verenigingen TESS en Zigos in 1990.
De afkorting WVS'90 staat voor Westerkogge Volleybalt Samen. De vereniging telt ongeveer 75
leden en wordt geleid door een bestuur bestaand uit zeven personen.

Jeugd
De jeugd is de toekomst van de vereniging en wordt daarom door de vereniging als zeer belangrijk
gezien. Vanaf zeven jaar kan er bij WVS'90 gestart worden met circulatievolleybal, een spelvorm
ontwikkeld voor kinderen waarbij vanuit gooien en vangen volleybaltechnieken wordt aangeleerd.
Deze groep speelt wedstrijden in toernooivorm op de zaterdagmorgen.
Voor de jeugd in de leeftijdscategorie 12-13 jaar (C-jeugd) is er een competitie in de regio HoornWaterland. Ook deze competitie is op zaterdagochtend. De B-jeugd (14-15 jaar) speelt competitie op
dezelfde avonden als de senioren. Deze wedstrijden worden altijd vroeg in de avond gepland. Voor Ajeugd is er helaas geen aparte competitie. De jeugd van 16-17 jaar speelt afhankelijk van het niveau in
de B-competitie of bij de senioren.

Competitie
WVS'90 heeft een dames- en een herenteam die in de competitie spelen. Het herenteam speelt in de 2e
klasse, de dames spelen in de 3e klasse. De thuiswedstrijden worden, eens in de twee weken, op
dinsdagavond gespeeld in de Koggehal in De Goorn. Deze wedstrijden worden regelmatig
aangekondigd in de dorpsbladen. Uitwedstrijden worden, afhankelijk van de tegenstander, afgewerkt
op een midweekse avond.

Recreatief
Omdat volleybal ook een uitgelezen sport is om recreatief te beoefenen, wordt ook deze mogelijkheid
geboden binnen WVS'90. Een enthousiaste groep recreanten werkt op donderdagavond onder
deskundige leiding eerst even aan de techniek en de conditie waarna er een lange partij volleybal
volgt.

Toernooien
Elk jaar worden er verschillende toernooien georganiseerd. WVS'90 organiseert ieder seizoen twee
indoor-toernooien: het recreantentoernooi waarop niet gesmasht en niet bovenhands opgeslagen mag
worden en het gevorderden toernooi, waarbij gespeeld wordt volgens de normale NeVoBo regels. Bij
deze toernooien moeten altijd twee dames worden opgesteld in het team. Tenslotte wordt in de zomer
in samenwerking met de kantine van de Ursemmerplas een buitentoernooi mogelijk gemaakt.

De Volleybabbel
Clubblad “de Volleybabbel” verschijnt zes keer per jaar en is de informatiebron voor de leden.
Hierin schrijven teams hun wedstrijdverslagen en geeft het bestuur informatie over het reilen en zeilen
van de vereniging.

Trainingen.
Er wordt door de verschillende groepen binnen WVS'90 getraind op verschillende locaties en tijden.
In het onderstaande schema is te zien wie waar en wanneer traint.
Traininggroep

Locatie

Dag

Tijd

Circulatievolleybal Avenhorn
C- en B-jeugd Avenhorn
Dames (competitie)
Heren (competitie)
Recreanten

gymzaal Avenhorn
gymzaal Avenhorn
De Koggehal
De Koggehal
De Koggehal

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.30 - 22.00
20.30 - 22.00
20.30 - 22.00

Contributie
Volleyballen bij WVS'90 is geen dure sport. Al jaren hebben we de laagste contributie van de
volleybalverenigingen in de omtrek. De contributie bestaat uit verenigingscontributie en
bondscontributie. Dit laatste wordt alleen betaald door competitie spelende leden. Voor het seizoen
2008/2009 gelden de volgende contributies:
Groep
Circulatievolleybal
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren

Leeftijd
7 – 11 jaar
12 - 13 jaar
14 - 15 jaar
16-17 jaar
vanaf 18 jaar

Contributie
€ 53,€ 53,€ 61,€ 61,
€ 82,-

Bondscontributie
€ 10,€ 10,€ 17,€ 17,€ 34,-

De contributie kan laag worden gehouden door onze sponsoren en doordat de senioren zich inzetten
voor twee acties: oud papier en de grote clubactie. Alle senioren zetten zich in voor één of beide
acties.
Als gekozen mee te werken aan de oud papier actie, moet er een zaterdagochtend oud papier
opgehaald worden in Berkhout.
Wordt er gekozen voor de grote clubactie, krijgt het lid tien loten die kunnen worden verkocht. De
kosten van de loten (10 maal € 2,50) wordt geïnd met de contributie. Jeugdleden kunnen vrijwillig
meedoen aan deze actie.

Informatie
Meer informatie over WVS'90 kan ingewonnen worden bij de penningmeester Edwin Booi (tel. 0229233636). Voor informatie over de jeugdtak kunt u terecht bij het bestuurslid jeugdzaken Mark
Dikstaal (tel. 0229-544802).
De sfeer proeven? Iedereen is van harte welkom op de trainingen of de speelavonden.
Vanzelfsprekend kan er een paar keer geheel vrijblijvend worden mee getraind.

Inschrijven
Inschrijven kan door het bijgevoegde inschrijfformulier in te leveren bij één van de trainers of bij
ledenadministratie van de vereniging:
Edwin Booi
Reaal 49
1628 RB Hoorn

AANMELDINGSFORMULIER
Voornaam

: ………………………………………………….…………………….

Achternaam

: ………………………………………………….…………………….

Straat en huisnummer

: ………………………………………………….…………………….

Postcode en Woonplaats

: ………………………………………………….…………………….

Telefoon

: ………………………………………………………….… (vast)
…………………….……………………..……………….. (mobiel)

Email adres

: ………………………………………………….…………………….

Geboortedatum

: …………………………………

M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik wil graag:
 alleen bij de jeugd trainen
 trainen en meedoen aan circulatievolleybal toernooien
 recreatief volleyballen
 trainen en (jeugd-)competitie spelen (svp 1 pasfoto bijvoegen)
Voor senioren:
 10 loten Grote clubactie om te verkopen
 oud papier lopen.
Hoe bent u met WVS'90 in contact gekomen? ………………………………………………………….
Bent u beschikbaar als vrijwilliger voor bijv. assistentie bij toernooien? …………………………….
Heeft u interesse in een scheidsrechterscursus? …………………………………………………………
Ondergetekende verklaart hierbij het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart zich
tevens akkoord met de regels en gebruiken, die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de
volleybalvereniging WVS'90.
Voor jeugdleden onder 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te tekenen.
(plaats)

(datum)

………………………..

………………………..

(handtekening)
……………………………..
(evt. naam ouder/verzorger)

.............................................
N.B. Afmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie
van de vereniging.

