21-02-2018
Jaargang 2, nummer 8
Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
10-03 14:00 D1 vs. Kalinko
23-03 21:30 D1 vs. Irene
24-03 Kroegentocht
25-03 Lustrum Brainstorm
29-03 21:30 H1 vs. vvv Delta
08-04 Beach klusdag
13-04 DSVK
20-04 21:30 H1 vs. Punch
21-04 14:00 D1 vs. Protos
21-04 Eindfeest
03-05 Start beachcompetitie
27-05 Vrijwilligersuitje
Ben jij erbij?

In the middle
Even voorstellen – Bernadet Hoogenboom
Hoi, Ik ben Bernadet Hoogenboom. Ik ben 51 jaar en geboren en
getogen in Delft. In het jaar 84 van de vorige eeuw werd ik lid van
Skania. Ik trainde samen met mijn broer, zus, schoonzus en
zwager bij de recreanten. Al snel had ik het volleybalvirus te
pakken en was alleen trainen voor mij niet genoeg. De overstap
naar de competitie was voor mij dan ook snel gemaakt.

In 1986 leerde ik bij de vereniging Arjaan kennen en al na een paar maanden woonden
we samen. Drie jaar later trouwden we op 19-09-1990. Een Skania huwelijk dus.
Inmiddels klom ik als midden aanvalster van de recreanten, via D5 op tot Dames 2 in de
1ste klasse. Na 2 zwangerschappen (Roxanne en Marit) en een afgescheurde achillespees
zakte ik weer af via de Toprecreanten RX2 naar het supergezellige Dames 6 in de top
van de 3de klasse. Ook dit jaar draait Dames 6 weer boven in de 3de klasse mee. Nog
steeds ga ik na al die jaren met veel plezier naar de sporthal. Aan het einde van het
seizoen moet ik altijd erg wennen aan al de vrije tijd die ik ineens heb.
Gedurende mijn volleyballoopbaan heb ik ook altijd vrijwilligers werk gedaan. Eerst in
het bestuur als wedstrijdleidster, vervolgens de Jeugd Activiteiten Commissie opgericht,
een aantal jaren als minicoördinator toen Marit bij de mini’s speelde en de meeste van
jullie zullen mij kennen als aanwijzer thuisfluiters. Tussendoor heb ik ook nog
vrijwilligerswerk bij de zwemvereniging van Marit en de korfbalvereniging van Roxanne
gedaan.

e

17 editie van DSVK
Ook dit jaar zijn we weer op
zoek naar vrijwilligers voor
het
Delfts
Scholieren
Volleybal Kampioenschap.
Het toernooi is op Goede
Vrijdag, 30 maart. Vanaf
ongeveer
8:45
is
er
barbezetting
gewenst,
wedstrijden beginnen om
9:30. We hebben vrijwilligers
nodig om te fluiten en voor
de kantine.
Heb je zin en tijd om te
komen helpen laat het
weten via sc@vvkratos.nl.
Scheidsrechters zijn vooral
nodig
voor
het
middagprogramma (13:00 –
16:00),
kantinebezetting
uiteraard voor de gehele
dag. Meld je aan!!
Rob van Horssen

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de vereniging, en een prachtige manier om mensen
te leren kennen. Voor mij begint het vrijwilligerswerk al vroeg voor het seizoen start.
Zodra het concept wedstrijdschema online staat, ga ik met Marius Visser (voor de jeugd)
en Patrick van Stijn (wedstrijdleider) aan de slag om het schema zo ideaal mogelijk te
maken. In welk team zitten welke scheidsrechters, wie mag wat fluiten, en hoe schuiven
we zodat ieder team ongeveer evenveel wedstrijden op zaterdag heeft enz. Als het
schema definitief is, komt het grote indelen. Iedere keer weer een puzzel, maar een kick
als het weer gelukt is.
Patrick en Arjaan zorgen samen voor het opleiden van nieuwe scheidsrechters, zodat ik
de wedstrijden zo eerlijk mogelijk kan aanwijzen.
Over 5 jaar hoop ik nog steeds te volleyballen en ik zou het prachtig vinden als er nieuwe
mensen een vrijwilligerstaak op zich zouden nemen, zodat de vereniging zich blijft
vernieuwen.

Ontwikkeling Paperflash
Leuk blaadje? Kan jij ons helpen printen? Heb je een toffe baas of kunnen we bij
jou voordelig printen, dan horen we dit graag!
Ook zoeken we nog een vaste naam voor dit plaatje van een blaadje. Wil je graag
iets delen met de club dan kun je dat gewoon insturen naar nieuws@vvkratos.nl.
We staan open voor alle input en plaatsen graag jullie inspirerende en leerzame
verhalen. Input voor de volgende flits kan aangeleverd worden tot 4 maart.
Manon en Chèr van de PR

Op zaterdag 24 maart gaan we met
de gezelligste Kratossers een
kroegentocht maken in Delft. We
beginnen om 20:00 op een nog
geheime locatie. We gaan langs
verschillende kroegen voor een
drankje en een hapje en we eindigen
de avond met een dansje. Je kunt
kiezen voor een bierarrangement
(inclusief speciaal bieren) of een
wijnarrangement (inclusief een glas
prosecco). Dit alles voor maar €25!
Wil je erbij zijn, geef je dan snel op
door te mailen naar afc@vvkratos.nl.
Wees er snel bij, vol vol!

Kratos Lustrumseizoen 18/19
Komend seizoen bestaat Kratos ’08 alweer 10 jaar. Van voor de fusie
nemen we natuurlijk veel historie mee, maar ook deze 10 jaar hebben we
heel wat herinneringen gemaakt. Zondag 25 maart is iedereen welkom bij
een eerste brainstorm voor het programma van het lustrum.
Het Lustrum wordt in goede banen geleid door de PR Commissie, maar
hierbij is een paar extra handen nog zeer welkom! Dus kom jij bij de PR
Commissie om je nu voornamelijk te richten op het Lustrum?
Groetjes Manon en Chèr van de PR
Kantine verbouw plannen
De kantineavond was een groot succes. Er zijn veel mooie en leuke ideeën
besproken. Na afloop is er nog gezellig een drankje gedaan. Hoe zal de
kantine er in de toekomst uitzien? Zoek de 8 kantinewoorden in de
woordzoeker!
Heb jij nog een speciale skill waar we bij de verbouwing iets aan kunnen
hebben? Neem contact op met de kantine commissie!

Vrijwilligers gezocht
Waar zou Kratos zijn zonder onze vrijwilligers. Al enige tijd stellen wij
verschillende vrijwilligers voor door middel van dit blad. Ben jij door al
deze verhalen ook geïnteresseerd geraakt in een rol als vrijwilliger? Heb
je nog een klein beetje tijd over om een handje te helpen bij Kratos? Houd
dan goed de website en dit prachtige blad in de gaten, want er staan nog
een aantal vacatures open binnen de verschillende commissies.
Wil je weten welke commissies er zijn en waar zij nog mensen zoeken?
Kijk op de website onder het kopje ‘vrijwilligersvacatures’. Momenteel
staan er vacatures voor de volgende commissies/functies:
• Secretaris
• Jeugdcommissie
• Beachcommissie
• Kantine commissielid
• Jeugd Activiteiten Commissielid
Andere ambities? Dat horen we graag!

SamenLoop voor Hoop
Op 9 en 10 juni wordt er in Delft de
SamenLoop
voor
Hoop
georganiseerd.
Deze
wandelestafette zamelt geld in
voor KWF Kankerbestrijding. Dit
evenement gebeurd op de TU
Campus. We kunnen hier als
vereniging aan deelnemen maar
natuurlijk ook individueel.
Lijkt het jou leuk om mee te lopen
of wil je dit binnen de vereniging
coördineren mail dan naar
nieuws@vvkratos.nl voor alle
informatie!

