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Beste leden, vrienden, 

Een van de oprichters van Forza Hoogland Volleybal sprak eens de wijze woorden het begint bij 

plezier en dan volgen de resultaten vanzelf. 

Ik kan mij hier deels in vinden want vanzelf gaat het niet. De juiste randvoorwaarden voor het 

behalen van resultaten zijn net zo belangrijk. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel binnen een 

vereniging. Wij hebben een klein maar steady team van vrijwilligers die het ons en vele andere leden 

mogelijk maakt om onze favoriete sport uit te oefenen. 

Aan het einde van dit seizoen moeten wij afscheid nemen van een aantal coryfeeën. 

Ik wil graag een groot applaus voor Evelien Scholman, Co van Middelaar en Gerard Noordhof. 

Wij zijn hen dankbaar voor hun tomeloze inzet voor de CMV, de recreanten, de dameslijn en alle 

overige activiteiten waarin zij hun betrokkenheid bij onze vereniging getoond hebben. 

 

Maar nu Back to the future. 

Als er niets gebeurd is Forza straks een vereniging met zelfsturende en coachende teams. 

Voor het CMV trainingsprogramma worden instructiefilms gemaakt die de kinderen helpt om de 

sport onder de knie te krijgen. Op een groot beeldscherm in de sporthal kunnen zij wekelijks de 

oefeningen nadoen. De recreanten hebben nog maar 1 trainer. De trainingsavond op dinsdag in 

Nieuwland wordt zo drukbezocht dat Richard door bomen het bos niet meer ziet. 

Voor de Dameslijn laten wij iedereen in de derde klasse spelen. Men kan dan horizontaal invallen. 

Lekker praktisch! 

For Real. Dit willen wij als bestuur en als vereniging natuurlijk niet. 

Daarom hierbij een dringende oproep. Meld je aan als vrijwilliger. Wil jij weten hoe jij jouw 

kwaliteiten kan inzetten voor de vereniging geef dit dan aan bij mij of bij de andere bestuursleden. 

Wil jij weten waar jouw kwaliteiten liggen en hoe deze tot uiting kunnen komen binnen 

vrijwilligerswerk dan bieden wij jou een gesprek aan met onze heuse vereniging vrijwilligers recruiter 

Jesper Matser. (Jesper kom even naar voren) 

Dit jaar was er 1 van up’s en down’s zowel op sportief vlak als op persoonlijk vlak. 

De kracht van onze vereniging is dat men altijd voor elkaar klaar staat. Op het sportieve vlak is het 

belangrijk dat wij er te allen tijde in blijven geloven en het plezier in het spel blijven behouden. 

Er samen voor gaan, knokken en blijven bouwen aan de teams. The future kunnen wij samen maken. 

Wij hebben een aantal coryfeeen benoemd maar ik wil graag een groot applaus voor alle vrijwilligers 

die zich dit jaar en voorgaande jaren hebben ingezet voor de vereniging. Dus applaus voor hen en 

applaus voor jezelf! 

Daarnaast wil ik Willem en de feestcommissie bedanken voor het mogelijk maken van deze avond. 

Vanavond gaan wij back to our roods. Vrienden wij gaan plezier maken! 


