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Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Klankbordgroep 

 

Samenstelling: 

Cas Groot Roessink Heren Breed   

Coen Verschuur  Heren selectie (Vervangt Tobias Lansink) 

Rinske Hofste  Dames selectie  

Hans Ritsema  Recreanten 

Vacant   Dames breed  

Algemeen 
De klankbordgroep is opgericht op verzoek van een aantal spelers binnen de vereniging, met als doel de schakel 
te zijn tussen de leden van Apollo en het bestuur. Zij doen dit door binnen de vereniging het gesprek aan te gaan 
met de leden. De input die uit deze gesprekken voortkomt wordt ingezet om, als onafhankelijk orgaan, mee te 
denken met het bestuur over de besluitvorming.  

Seizoen 2020 – 2021 
 
De vragen vanuit de vereniging 
Het seizoen 2020 – 2021 stond in het teken van corona. De mogelijkheid om in de zaal te trainen of wedstrijden 
te spelen was slechts voor enkele weggelegd. Om deze reden heeft de klankbordgroep dit jaar niemand tot 
weinig leden kunnen spreken. De klankbordgroep heeft signalen/vragen opgevangen over de gang van zaken 
rondom het innen van de contributie en het spelen van D1 in Europa. Zeker omdat het afgelopen jaar de 
vereniging vooral op afstand was zijn dit terechte vragen.  
 
De vragen van de leden heeft de klankbordgroep aangekaart bij het bestuur. Ook is door ons aanbevolen extra 
aandacht te schenken aan deze onderwerpen tijdens de ALV.  
 
In gesprek met de vereniging 
Aan het begin van het seizoen is de klankbordgroep samen met het bestuur alle teams van Apollo 8 
langsgegaan. De insteek van deze gesprekken is geweest om de zichtbaarheid van het bestuur en de 
klankbordgroep te vergroten. Ook is aan alle teams gevraagd wat Apollo 8 nog voor hen kon betekenen. Teams 
waren vrij om aan te geven wat binnen de vereniging nog kon verbeteren, uiteraard waren complimenten ook 
welkom.  
 
Uit al deze gesprekken zijn actiepunten opgehaald waar het bestuur meer aan de slag is gegaan. Een aantal van 
deze punten zijn inmiddels al opgepakt en opgelost. Het is de insteek van zowel de klankbordgroep als het 
bestuur om deze rondes jaarlijks te gaan doen aan het einde van het volleybalseizoen. 

  



 

  
 

Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Vrijwilligerscommissie 

 

 

De vrijwilligerscommissie bestaat uit Angelique Gommer en Diane van Oosten. Daarnaast zijn Linda Middelton 
en Joost Boonstra verantwoordelijk voor het inplannen van de vrijwilligers voor het sportcafé en ?.............. is 
de coördinator van de schoonmaak(vrijwilligers) 

Alle vrijwilligers hebben in december een presentje ontvangen (chocolade-ster van Zeut, deels gesponsord) als 
blijk van waardering voor hun inzet voor onze vereniging. Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is afgelast ivm Corona. 
Apollo heeft ongeveer 275 vrijwilligers. Daarnaast zijn er teams die teamtaken met elkaar oppakken als fluiten 
en bardienst draaien. 

Maatschappelijke betrokkenheid hebben we onder meer getoond door samen met de Bornse Damvereniging 
en Euregio Brassband vrijwilligers aan te leveren bij het helpen tellen tijdens de landelijke verkiezingen in 
maart. Hiervoor hebben we als vereniging van de gemeente Borne een vergoeding van bijna Eur 700 
ontvangen. 

Voor het fonds Gehandicaptensport hebben we met vrijwilligers gecollecteerd in de Bornsche Maten in de 
maand april. 

In mei hebben we het FC Noaber project binnen de vereniging onder de aandacht gebracht bij onze vrijwilligers 
van 14-27 jaar. Deelname hieraan levert de vrijwilliger een extra beloning op. Op 1 juni hebben we hiervoor 
een informatiebijeenkomst gepland. Deze is door gebrek aan belangstelling afgezegd. 

In juni hebben we Apollo 8 ingeschreven voor de Grote Clubactie, start verkoop loten op 18 september a.s. 

Voor het werven van vrijwilligers hebben we op de site van Apollo 8 de mogelijkheid gecreëerd om vacatures 
te plaatsen met daarbij een taak/uren omschrijving. 

  



 

  
 

Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Vrienden van Apollo 8 

 
 

Ook voor de Vrienden was dit een seizoen met de nodige beperkingen. Helaas kon onze jaarlijkse bijeenkomst 

met de Vrienden aan het begin van het seizoen om de bekende redenen niet doorgaan. Toch hebben we nog 

steeds ruim 40 leden die onze vereniging een warm hart toedragen en dat kenbaar maken door zich aan te 

melden als Vriend van Apollo 8. Natuurlijk mogen dat er altijd meer worden. Dat kan eenvoudig door het 

aanmeldformulier op de website in te vullen. Op de homepage van Apollo 8 helemaal naar beneden scrollen en 

Vrienden van Apollo 8 aanklikken. De rest wijst zich vanzelf. Tot zover deze commercial. 

Ondanks de beperkingen hebben we niet helemaal stil gezeten. Er kwamen weer mooie ideeën binnen om geld 

aan te doneren en daar is ook ruim gebruik van gemaakt. Zo hebben we inspeelshirts mede gedoneerd aan de 

jongens en heren, dit in samenwerking met Let’s keep the ball flying, een project dat wereldwijd probeert 

mensen in armere landen te ondersteunen om te kunnen volleyballen. Zo reikt de arm van de Vrienden zelfs 

tot buiten onze landsgrenzen!  

Verder hebben we vlaggen aangeschaft om mee te nemen naar belangrijke wedstrijden, zoals de open en 

gesloten Nederlandse Kampioenschappen voor de jeugd. Helaas zijn ze nog niet gebruikt maar dat gaat 

ongetwijfeld gebeuren. 

Omdat er afgelopen seizoen geen publiek welkom was bij de wedstrijden van dames 1 zijn alle wedstrijden te 

volgen geweest via een live-stream. Om de lege tribunes fictief wat op te vullen hebben we een sponsordoek 

laten maken zodat niet alleen maar lege stoelen in beeld kwamen.  

En tenslotte hebben we nog een verrassing in petto die we nu helaas nog niet bekend kunnen maken. Daarover 

zal meer duidelijkheid komen tijdens de presentatie van dames 1 op zondag 19 september a.s. Gelukkig kunnen 

we op dezelfde datum ook weer met alle Vrienden bij elkaar komen. 

Op die dag kunnen we ook de geheel nieuw aangeklede kantine bewonderen. Omdat het in het geheel beter 

paste hebben we een nieuwe uitvoering van de bordjes met de namen van de Vrienden gekregen. Daarbij is 

ook nog het bordje te zien van het onlangs overleden erelid Harrie Lentfert. Als eerbetoon aan Harrie hebben 

we besloten zijn naam tussen de Vrienden van Apollo 8 te handhaven.  

Hopelijk ontmoeten we jullie allen op 19 september en wellicht, voor wie het nog niet is, ook als Vriend. 

Abe Talsma 

Gerrit Gierveld 

Tom Groot Zevert 

Marc Mulder 

Wolter van Tarel 
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Volleybal in het hart van Twente 

 

Dames 1 
 

Doelstellingen 2020-2021 

- Competitie: minimaal kampioenspoule bereiken en structureel spelen voor de eerste plek  

- Beker: finale beker bereiken 

- Europees volleybal spelen 

- Speelsters ontwikkelen (nadrukkelijk ook uit eigen vereniging) 

Realisatie 2020-2021 

- Competitie:              kampioenspoule bereikt en gespeeld om de eerste plek 

- Beker:               finale gespeeld en gewonnen 

- Europees volleybal:      bereikt dat we voor de eerste keer in het bestaan Europees volleybal  

        kunnen gaan spelen. 

- Organisatie:             stabiele staf welke zich voor drie jaar heeft gecommitteerd 

- Speelsters ontwikkelen:    vanuit de eigen vereniging is een speelster toegevoegd aan de selectie. 
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Volleybal in het hart van Twente 

Sponsorcommissie 
 

Binnen de sponsorcommissies zijn er mooie stappen gemaakt gedurende seizoen 2020-2021. De 
commissie heeft afgelopen seizoen wat versterking gekregen, deze mensen brachten een frisse blik, 
een nieuw netwerk en tevens wat commerciële ervaring uit het bedrijfsleven mee.  Helaas hebben 
wij afscheid genomen van Rudie Paus, die zich jarenlang flink heeft ingezet voor de 
sponsorcommissie. 

Allereerst zijn wij in het begin van het seizoen met het sponsorbeleid aan de slag gegaan. Op basis 
van de huidige sponsormogelijkheden en een benchmark bij een andere eredivisieclub, is er een 
aantal sponsorpakketten samengesteld. Gezamenlijk met Team Nijhuis uit Borne is er een 
sponsorfolder gemaakt met daarin de diverse sponsorpakketten en sponsormogelijkheden. Tevens 
hebben we onze contracten verbeterd en een dashboard ingericht om aflopende contracten te 
monitoren.  

Gezien we onze sponsoren afgelopen jaar weinig hebben kunnen bieden, hebben wij hen rond de 
feestdagen een presentje langs gebracht. Wij zijn natuurlijk erg dankbaar dat de meeste sponsoren 
hebben doorgezet, ondanks het moeilijke coronajaar. Helaas is er toch een aantal sponsoren 
afgehaakt, waaronder de grote sponsor Be Albrass.  

Afgelopen jaar hebben we gelukkig ook veel sponsorcontracten kunnen verlengen en hebben we 
diverse nieuwe sponsoren binnen gehaald. Dit zijn niet alleen bord- of kledingsponsors, maar tevens 
is er een meerjarig contract gesloten met ballenleverancier GALA.  Daarnaast hebben we een 
samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten met zowel Erima, als Eurosport. Erima is de nieuwe 
kledingsponsor van Apollo8, terwijl Eurosport een belangrijke rol vervult om de nieuwe kledinglijn 
ook voor alle leden uit te rollen. Als gevolg hiervan is recentelijk de online clubwebshop 
gelanceerd!  Ieder lid van de vereniging krijgt 20% korting op bestellingen via deze webshop.  

Het binnenhalen van diverse nieuwe sponsoren en businessclub leden heeft ervoor gezorgd dat 
Dames 1 van Apollo 8 de mogelijkheid heeft op Europees niveau te gaan spelen. De kosten die dit 
met zich meebrengt, worden voor een groot deel afgedekt door nieuwe sponsorinkomsten. Als 
sponsorcommissie merken wij dat de nationale en nu ook internationale exposure positief bijdraagt 
aan het binnenhalen van nieuwe sponsoren.  

Echter, op dit moment is helaas de plek voor op het shirt van Dames 1 nog niet bezet. Met een stel 
enthousiaste vrijwilligers is er hard gewerkt aan een filmpje om een hoofdsponsor voor deze plek te 
vinden. Helaas tot nu toe nog zonder resultaat...  

Om als sponsorcommissie ook wat richting leden te kunnen betekenen, hebben wij de 
trainingspakken actie opgezet. Hierbij regelt het team een sponsor voor haar trainingspakken, en 
krijgt het team niet alleen nieuwe trainingspakken, maar tevens een bijdrage voor een teamuitje!  

We zijn trots op de voortgang en de stappen die wij als commissie hebben gezet afgelopen jaar. Wij 
vragen leden en betrokkenen nogmaals om met ons mee te denken met oog op nieuwe sponsoren. 
Ook zoeken wij versterking als commissie om deze positieve en stijgende lijn te kunnen voortzetten 
☺! 
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Volleybal in het hart van Twente 

Wedstrijdleiding & Wedstrijdsecretariaat 
 

We hebben sinds enige jaren een stabiele bezetting van 8 wedstrijdleiders waarmee we een goede indeling 

voor het hele seizoen konden maken. Dit aantal is voldoende om het seizoen goed te bemensen. Helaas kreeg 

in september een van onze wedstrijdleiders een ongeluk, waardoor hij langdurig uitgeschakeld is. 

Het afgelopen seizoen was voor de vereniging en ons door Corona heel bijzonder. Na de afgelasting van de 

competitie in maart 2020 van het seizoen 2019/2020 hoopten we in september 2020 de draad weer op te 

kunnen pakken. We hadden ons wedstrijdleiding schema klaar daarvoor. Slechts tot en met 10 oktober 2020 

hebben we enige wedstrijddagen, ook nog  met uitval van veel wedstrijden, kunnen begeleiden. Ook 

toernooien als de nationale beker en NOJK vonden geen doorgang. 

Uitsluitend het competitie programma van Dames 1 in de eredivisie werd uitgespeeld. Binnen de regels van 

Corona hebben we op aangepaste wijze daar ondersteuning bij kunnen geven. 

 

We zijn ons nu aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen 2021/2022 en hopen dat dat weer op een meer 

normale wijze en hopelijk ook met meer sfeer en publiek zal verlopen. 

We hopen er het komend seizoen als wedstrijdleiding in goede gezondheid weer vol voor te kunnen gaan. 

  

 

Wedstrijdsecretaris                     Coördinator wedstrijdleiding 

Gerrit Snellers                     Paul Elfrink 
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Volleybal in het hart van Twente 

VSK (Scheidsrechters) 

 
Aan het begin van dit seizoen begonnen we, binnen de beperkingen van het Corona-gebeuren, met z’n allen 

toch wel vrij enthousiast aan het nieuwe seizoen. Helaas heeft ook menigeen binnen de club in meer of minder 

ernstige mate kennis gemaakt met dat virus en werd al snel duidelijk dat ook dit seizoen abrupt tot een einde 

kwam, behalve voor ons D1-team, zij het in aangepaste vorm. 

Mede door alle beperkingen kwam er ook vrij direct een einde aan al onze goede voornemens, m.b.t. het 

verzamelen van fluit resultaten, begeleiding, opleiding enz., enz. Ook hadden we ons “experiment” met de vier 

B-jongens, die graag wilden scheidsrechteren, graag voortgezet. Mogelijk dat ons dat m.i.v. het seizoen 2021-

2022 alsnog lukt, alhoewel ze dan mogelijk al A-jeugd zijn. 

Aan het begin van het seizoen kregen we vanuit onverwachte hoek een welkome versterking in ons 

scheidsrechterskorps in de vorm van dhr G. Stam. Hij woont en fluit in het Nijmeegse, maar wilde graag voor 

ons ook een aantal wedstrijden fluiten. Dat daar niet echt veel van terecht is gekomen staat buiten kijf. Wel 

heeft hij zich ook voor het volgend seizoen weer voor een 6-tal wedstrijden beschikbaar gesteld, evenals 

Wendy Ordelmans uit het Groenlose. Afgelopen seizoen heeft geen van onze nog actieve scheidsrechters zich 

afgemeld. Als het goed is zullen Thomas Reesink en Janneau Wieffer hun opleiding tot regioscheidsrechter 

weer oppakken. De daarvoor staande 18 maanden termijn om hun PVB te doen, is in ieder geval zover 

opgeschoven, dat het voor hen mogelijk moet zijn om dit in de loop van volgend seizoen te realiseren. 

Voorbereiding nieuwe seizoen 

Deze zijn alweer in volle gang. Een nieuwe lijst voor volgend seizoen is alweer zo goed als klaar, terwijl de 

concept wedstrijdplanning voor de 1e helft van het volgend seizoen, al in behandeling is bij onze 

wedstrijdleiding. Zodra zij de wedstrijden, waar nodig hebben ge-herschikt, zullen wij vanuit de VSK de te 

fluiten wedstrijden weer toebedelen aan de teams. 

Jubileum of niet 

Vanuit het bestuur werd ik gewezen op een mogelijk fluit-jubileum van een van onze leden. Hij staat dit seizoen 

al 50 jaar op papier als scheidsrechter. Echter heeft hij de laatste jaren geen enkele wedstrijd gefloten, althans 

niet op papier. Om voor een jubileum in aanmerking te komen, zul je nog wel actief dienen te zijn als 

scheidsrechter. Vanuit zijn functie als wedstrijdleiding kwam dat in het verleden nog wel eens voor, echter 

sinds wij vanuit de VSK in de hal aanwezig zijn als “trouble-shooters” is dit niet meer het geval. Dit alles is ook 

besproken met de NEVOBO-Oost. Bleek dat zij helemaal geen gegevens meer hadden rondom deze persoon. Bij 

de diverse overzettingen waren oude gegevens verloren c.q. zoekgeraakt. De Nevobo inmiddels wel voorzien 

van diverse kopieën, waardoor hun “archief” inmiddels weer een beetje completer is. Voorstel naar het 

bestuur gedaan, om hier toch op een alternatieve wijze enige aandacht aan te geven. 

Te fluiten wedstrijden nieuwe seizoen 

Doordat er geen verschuivingen zijn door behaalde resultaten zullen we voor het seizoen 2021-2022 ook weer 

84 regiowedstrijden moeten “bemannen”. Dat aantal kunnen we met de opgave van de huidige actieve 

scheidsrechters bezetten. De spoeling is zeker gezien de grootte van de vereniging nog steeds heel dun! 
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Opleiden 

We hebben het voornemen (om voor de liefhebbers), wanneer dit kan, weer een VS 4 opleidingsavond te 

organiseren voor aanvang van het volgende seizoen. Met name om de wedstrijden op 2e en 1e klasse niveau 

een beetje evenredig over alle teams te kunnen verdelen, hebben we natuurlijk wel de medewerking van de 

teams nodig! Uitnodigingen hiervoor zullen i.o.m. de huidige verenigingsexperts voorafgaand aan het volgend 

seizoen worden verstuurd. Daarnaast zullen we nog steeds actief op zoek moeten naar potentiële nieuwe 

scheidsrechters die bereid zijn in zowel zichzelf als in onze club te investeren, al dan niet na hun speelperiode. 

Begeleiding en Vrienden van Apollo 8 

Evenals afgelopen seizoenen, zullen we vanuit de VSK de beginnend scheidsrechters, daar waar mogelijk/nodig 

bijstaan in ieder geval bij de 1e wedstrijd die ze moeten fluiten. We zagen een “voorzichtige” ontwikkeling, dat 

teamleden elkaar zelf, met name bij een 1e wedstrijd, gaan helpen. Iets wat we in feite alleen maar toe kunnen 

juichen. Vanuit de club krijgt elke scheids voor het fluiten van een wedstrijd 1 consumptiemunt. De 

ondersteuning, zowel vanuit de VSK als vanuit het eigen team, krijgt echter niets. Toen vanuit de Vrienden van 

Apollo 8, het verzoek kwam om ideeën aan te dragen hoe zij eventueel kunnen ondersteunen, heb ik 

voorgesteld de VSK jaarlijks een “beperkt” budget beschikbaar te stellen m.n. voor die “ondersteuners”. Of dit 

vanuit de Vrienden van Apollo 8 ook gehonoreerd wordt is bij het maken van dit verslag nog niet bekend. 

Lusten en lasten: 

Net als vorig jaar al geconcludeerd is het nog steeds opvallend, dat met name de teams die regionaal of hoger 

spelen relatief slecht zijn vertegenwoordigd in ons regioscheidsrechterskorps. Zij hebben dus wel de “lusten” 

maar dragen niet veel bij in de “fluitlasten” die spelen op dat niveau met zich meebrengt. Dit gaat bij de dames 

nog meer op dan bij de heren. Puntje van overweging: Indien spelers op dat niveau niet bereid zijn, om zich als 

regioscheidsrechter in te zetten voor de vereniging, moet mogelijk eens overwogen worden om teams, indien 

zij zo hoog spelen of gaan spelen, te verplichten een scheidsrechter voor het gewenste niveau te leveren. 

Anders kan er niet gepromoveerd worden! 

Slot: 

Het wordt tijd dat het nieuwe volleybalseizoen weer “normaal” open kan. Wij vanuit de VSK hebben er wel 

weer zin in! 

DE VSK 

Namens deze 

D.J. Huising 
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Technische Commissie 
 

De corona-perikelen bracht voor de TC-leden het afgelopen jaar extra en ander werk met zich mee. Hierbij 

stonden wij voor diverse uitdagingen. Met een hoge mate van loyaliteit en betrokkenheid van onze TC-leden 

hebben wij het afgelopen jaar binnen de mogelijkheden vorm &amp; inhoud gegeven aan de technische lijn 

binnen onze vereniging. Daarbij hebben de meeste TC-leden ook nog een stapje extra gezet om alle 

maatregelen rondom corona tijdens wedstrijden en trainingen na te kunnen komen. Het is niet altijd een 

dankbare taak van TC-lid, maar we hebben er als commissie samen de schouders onder gezet! Gezien het 

vreemde seizoen hebben wij er dit jaar gekozen om hieronder puntsgewijs 1 terugkoppeling aan jullie te geven: 

• In het seizoen 2020-2021 hebben wij voor het eerst voor de meisjes uit de niet prestatielijn een extra 

gezamenlijke breedteteam training aan kunnen bieden. Hierdoor hadden zij ook de mogelijkheid om 2 

keer per week te trainen. We proberen dit komend seizoen ook weer vorm te geven, maar zijn 

hiervoor nog op zoek naar trainers. 

• In kader van corona hebben gelukkig veelvuldig gebruik kunnen maken van de beachvelden. De TC 

heeft hierbij de samenwerking met Webton Beach als zeer prettig ervaren. Tevens gaf het een mooie 

gelegenheid om al onze leden kennis te laten maken met beachen. 

• Het afgelopen seizoen hebben er, o.l.v. Anika de Beer, 2 online trainersbijeenkomsten 

plaatsgevonden. Wij merken dat er bij trainers behoefte is om concrete tips en handvatten te krijgen 

voor trainingsstof. De 2 e bijeenkomst stond in het teken van tips hoe trainers een leuke beach 

training konden geven. 

• Het sportgala van 2020 is helaas niet door gegaan i.v.m. Corona, waardoor Apollo 8 ook geen teams of 

talenten heeft kunnen voordragen. 

• Esmee Wevers heeft per 1 januari haar taak als TC-coördinator meisjes A breedte neergelegd. Zij is nu 

voorzitter van de PR & communicatie commissie. Aan het einde van het seizoen heeft Janneke van Dijk 

haar taak als TC-coördinator van de jongenslijn neergelegd. 

• Ondanks de corona heeft de TC wel de evaluaties met alle teams (online) door laten gaan. In het 

afgelopen seizoen is heel duidelijk gebleken welke meerwaarde onze buurtsportcoach Anika de Beer 

heeft binnen onze vereniging. Zij heeft diverse vrijwilligers veel werk uit handen genomen door alle 

extra taken die corona met zich bracht op zich te nemen. Ook was (en is) Anika het aanspreekpunt 

corona-coördinator van Apollo 8 voor de gemeente en voor Webton Beach. 

• Zoals bekend is Apollo 8 een ‘superclub’. Dat betekent dat wij van de Nevobo subsidie gelden 

ontvangen voor de inzet van Anika. Daar staat tegenover dat wij kleinere verenigingen om ons heen 

ook ondersteuning gaan bieden. In het voorjaar van 2021 hebben wij de 1e contacten gelegd met de 

volleybalverenigingen uit Hof van Twente (die heeft de Nevobo aan ons gekoppeld). De eerste ideeën 

om elkaar verder te helpen zijn uitgewisseld. Zo gaat Anika bijvoorbeeld een keer een avond 

meelopen bij Cupido om te kijken hoe daar training gegeven wordt en of zij hen nog van tips kan voor 

zien. Als wij binnen Apollo 8 weer fysieke trainersbijeenkomsten mogen organiseren, dan nodigen wij 

hiervoor ook de trainers van deze verenigingen uit. En op basis van deze gesprekken heeft Devoc uit 

Delden ons zaalruimte aangeboden in hun nieuwe sporthal. Komend seizoen kunnen heren 1 en heren 

2 daar op de maandagavond trainen. 

• Op verzoek van de PR & communicatie heeft de TC een filmpje opgenomen om aan te geven wie we 

zijn en wat we doen. Het voelde ongemakkelijk, maar het resultaat geeft een goed beeld van wat we 

doen en hoe enthousiast wij zijn! 
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• Door corona hebben wij als binnen sportvereniging geen continuïteit kunnen bieden in ons 

sportaanbod. Ook zijn de jaarlijkse schooltoernooien in Borne niet door gegaan. Gevolg hiervan is dat 

er zich minder jeugdleden aanmelden. Een aantal TC-leden hebben i.s.m. Esmee Wevers van de PR & 

Communicatie een ‘campagne’ opgezet voor het werven van nieuwe CMV-leden. 

Vriendjes/vriendinnetjes mochten gratis meetrainen tot aan de zomervakantie. En in mei hebben wij 

op 4 zondagen een volleybalspeeltuin aangeboden. Hieruit hebben we toch diverse aanmeldingen 

ontvangen. 

• Apollo 8 organiseert jaarlijks een jeugd- en seniorentoernooi in de voorbereiding. Het jeugdtoernooi 

wordt met ingang van komend seizoen vernoemd naar Harrie Lentfert. Op die manier houden wij de 

gedachten aan Harrie Lentfert levend en herinneren we zijn inzet voor onze jeugdopleiding. Helaas 

gaat het jeugdtoernooi dit jaar niet door, aangezien er door corona te weinig aanmeldingen zijn. 

• De Nevobo gaat komend seizoen starten met de mastercompetitie. De mastercompetitie is een 

zaalcompetitie voor volleyballers die op hoog (divisie)niveau, maar minimaal promotieklasse, hebben 

gespeeld. De competities zijn kleiner waardoor er minder wedstrijden worden gespeeld. Wedstrijden 

vinden plaats onder trainingstijd. Apollo 8 zal volgend jaar met 1 damesteam gaan deelnemen aan de 

mastercompetitie. 
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Businessclub Apollo 8 
 

In verband met de Coronaregels heeft de Businessclub het afgelopen jaar helaas weinig activiteiten voor haar 

leden kunnen organiseren. Omdat het niet mogelijk was om elkaar live te zien hebben we wel een online 

evenement georganiseerd en alle leden een borrelplank aangeboden. 

Achter de schermen hebben we echter niet stil gezeten. Wat 3 jaar geleden begon als een spontaan idee met 

de vraag of het haalbaar zou zijn om voor Apollo een Businessclub op te richten is inmiddels uitgegroeid tot een 

gezellige groep lokale en regionale ondernemers die het leuk en interessant vinden om met elkaar gezellige 

evenementen te organiseren, deels in combinatie met het bezoeken van de thuiswedstrijden van Dames 1.  

Voor veel van onze ondernemers is het zakelijk ook een zwaar jaar geweest. Een aantal heeft moeilijke keuzes 

moeten maken, gelukkig heeft dat maar in een enkel geval effect gehad op het aantal leden. Sterker nog, we 

zijn nog steeds aan het groeien! Deze groei is mede ontstaan uit een nauwere samenwerking met de 

Sponsorcommissie van Apollo. Dit houdt onder andere in dat wij gezamenlijk op zullen trekken om te kunnen 

blijven groeien. En met concreet resultaat; niet alleen zijn er nieuwe sponsoren aan de vereniging gekoppeld 

maar is het ledental van de Businessclub inmiddels gegroeid tot boven de 30. Al met al een resultaat waar we 

erg trots op zijn! 

Om de professionalisering van de Businessclub verder vorm te geven wordt binnenkort onze nieuwe website 

gelanceerd en zullen we ook actiever worden op social media.  

Onderdeel van de ‘marketingcampagne’ is ook dat we voor het aankomende seizoen shirtsponsor zijn 

geworden van Dames 1. Wij verwachten dat onze naamsbekendheid binnen de vereniging daardoor nog groter 

zal worden met het verzoek aan alle leden om ons, bij bekende ondernemers die nog geen lid zijn, nog meer 

onder de aandacht te brengen! 

Nu de regels rondom corona steeds verder versoepeld worden kunnen we gelukkig ook weer gaan nadenken 

over nieuwe bijeenkomsten. De eerste staat al gepland: voor de presentatiewedstrijd op 19 september hebben 

wij onze leden uitgenodigd in De Veste om samen te proosten op hopelijk een sportief en gezond nieuw jaar! 


