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Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Vrijwilligerscommissie 

 

Vrijwilligerspresentje 2021 

Alle vrijwilligers hebben in december 2021 een presentje (torentje met pinda’s van de Zuivelhoeve) ontvangen 

als blijk van waardering voor hun inzet voor onze vereniging. Met dank aan de inzet van Anke Oude Vrielink.  

 

Flinke tekorten aan vrijwilligers 

Helaas hebben we het afgelopen jaar gezien dat er veel vrijwilligers gestopt zijn. Veelal als gevolg van Corona. 

De tekorten worden zichtbaar en zullen opgevuld moeten worden om de vereniging draaiende te houden. 

Daarnaast zijn fluiten en bardienst draaien teamtaken die opgepakt worden door de teams.  

 

Ondernomen acties voor werving nieuwe vrijwilligers  

Het afgelopen jaar heeft de vrijwilligerscommissie veel ondernomen om extra vrijwilligers te werven.  

In november hebben we de Takenmarkt gehouden, hierbij hebben we een week lang iedere avond in het 

sportcafé fysiek zitting gehouden en alle teams aangegeven welke vacatures er open staan en de mogelijkheid 

geboden om zich in te inschrijven.  

Zo is er in maart in afstemming met het bestuur een brandbrief verzonden met daarin de urgentie en de 

noodzaak voor het werven van extra vrijwilligers. Kort daarna heeft de vrijwilligerscommissie samen met acht 

andere betrokken vrijwilligers een belronde gehouden onder de jeugd van de leden van Apollo 8. Ouders zijn 

gebeld en er is uitgelegd dat er een groot tekort aan vrijwilligers is. Dit heeft een handjevol nieuwe vrijwilligers 

opgeleverd voor de bar en de schoonmaak. Daarnaast is op de site van Apollo8 een prominente plaats 

ingeruimd voor het vrijwilligers-vacature overzicht.  

Ook heeft er vanuit PR communicatie er een geruime periode elke vrijdag een vacature die actueel is online 

gestaan op de kanalen van Apollo 8. Dit in het kader van ‘Vacature Vrijdag’. Ook zijn de vacatures offline te 

bekijken in de kantine in het rek aan de muur. 

 

Een aanpassing in het digitale aanmeldformulier van de vereniging heeft er toe geleid dat iedere nieuwkomer 

(voor mini/jeugd kan dit ook een ouder/verzorger zijn) zich aan moet melden voor een vrijwilligersactiviteit. 

 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar het effectiever inzetten van Sportlink bij het overzichtelijk maken 

van de leden die op dit moment al actief zijn binnen de vereniging en wie niet. Dit proberen we terug te leiden 

naar wie wat doet per team. Daarnaast kunnen we het hierin vermelden als leden zich aanmelden met 

specifieke vaardigheden die van nut kunnen zijn binnen Apollo 8. 

 

De volgende stap is een ronde langs de seniorenteams aan het begin van het nieuwe seizoen om daar het 

probleem nogmaals onder de aandacht te brengen. We hopen dat ieder zijn/haar steentje kan bijdragen en we 

zo nog wat vacatures ingevuld krijgen. 

 

Aansluiting bij vrijwilligersplatform Gemeente Borne  

Naast eerder genoemde acties is de vrijwilligerscommissie aangesloten bij het Vrijwilligersplatform van de 

gemeente Borne. Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat we niet de enige vereniging zijn met 

vrijwilligerstekorten. Echter is het een bevestiging maar dat levert nog niet direct nieuwe vrijwilligers op. De 

vacatures die te vinden zijn op de site van Apollo worden ook geplaatst op de vacaturebank van Wijkracht. Zo 

geven we ook buiten onze vereniging bekendheid aan de vacatures en bereiken we ook andere mensen dan 

onze eigen leden.  
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Volleybal in het hart van Twente 

Overig 

Daarnaast heeft de vrijwilligerscommissie zich actief ingezet om de Grote Clubactie weer leven in te blazen 

voor met name jeugdleden. In het afgelopen jaar hebben de jeugdleden het mooie bedrag van €1346,- voor 

onze vereniging opgehaald. Het winnende team heeft hiermee een sportief uitje gewonnen. Voor het komende 

jaar hebben we Ether Tijhuis bereid gevonden deze taak op zich te nemen als coördinator van de Grote 

Clubactie. 

Vervolgens hebben we voor de Gehandicaptencollecte en Borne Schoon vrijwilligers geworven.  

 

Vervolg 

Het vinden en werven van nieuwe vrijwilligers zal een aandachtspunt blijven. Ook voor de komende seizoenen. 

We hopen dat alles wat meer aantrekt als we (hopelijk) een coronavrij volleybalseizoen hebben. Het feit blijft 

dat we ieder verenigingslid nodig hebben om er samen een succes van te maken. Op de pagina 

Vrijwilligersvacatures – Apollo 8 zijn alle openstaande vacatures te vinden.  

 

Angelique Gommer & Rinske Hofste 

Vrijwilligerscommissie Apollo 8 

Juli 2022 
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Volleybal in het hart van Twente 

Vrienden van Apollo 8 
 

Gelukkig zijn we met z’n allen weer in een wat rustiger vaarwater gekomen. Hoewel nog niet geheel uitgeblust 

zijn de scherpe kantjes van de pandemie er wel af. En dus konden we afgelopen september weer met onze 

Vrienden bij elkaar komen. Als verrassing mochten we die dag een banner aanbieden aan dames 1 voor hun 

prachtige resultaat in de bekercompetitie: voor het eerst de nationale beker naar Borne! Afgelopen seizoen 

strandden de dames helaas in de finale, hopelijk weten zij komend seizoen weer een eind te komen in deze 

strijd en natuurlijk ook in de reguliere competitie. 

We werden deze keer verrast met 10 suggesties voor een financiële bijdrage, in totaal  hebben we 6 aanvragen 

gehonoreerd.  

We zijn nog bezig met het selecteren van foto’s die in de gang naar de kleedkamers zullen komen hangen. Dit 

project is bijna afgerond. Daarnaast gaan we ook de kantine verfraaien met een grote serie foto’s.   

Verder hebben we bijdrages toegezegd aan het Harrie Lentfert toernooi (i.v.m. corona helaas niet doorgegaan), 

het jeugdkamp, een clinic van Redbad Strikwerda (moet nog plaats vinden), en een bijdrage voor iets extra’s 

tijdens de vrijwilligersavond die deze keer aan het begin van het komende seizoen zal plaatsvinden. Heel 

belangrijk volgens ons dat vrijwilligers zo af en toe eens te horen krijgen en ook voelen dat hun vrijwillige inzet 

breed wordt gewaardeerd. 

Tijdens het seizoen kwam nog een aanvraag om iets bij te dragen aan de spelers- en supportersbus naar het 

heel succesvol verlopen NOJK.  

Hopelijk komen ook deze keer weer de nodige verzoeken bij ons binnen. Samen met en namens onze ruim 40 

Vrienden zullen we ons uiterste best doen om weer veel leden blij te maken. En voor alle duidelijkheid: ook 

gedurende het seizoen mogen aanvragen worden ingediend. 

Mochten er nog leden (of sympathisanten) Vriend willen worden: dat kan gemakkelijk via de website van 

Apollo 8. U bent van harte welkom. 

Commissie  Vrienden van Apollo 8. 

Abe Talsma, Gerrit Gierveld, Tom Groot Zevert, Marc Mulder, Wolter van Tarel.  
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Sponsorcommissie 
 

Ook dit jaar zijn er weer goede stappen gezet door de sponsorcommissie gedurende seizoen 2021-2022. 

Ondanks de economische lastige tijden, zijn er weer veel contracten verlengd en zijn er tevens nieuwe 

sponsoren binnengehaald. 

Onze sponsorgelden liggen op hetzelfde niveau als afgelopen jaar. Het is erg lastig om sponsoren te vinden en 

daarnaast is er een aantal kleinere sponsoren (met name bord sponsoren) gestopt. Dit heeft voornamelijk te 

maken met prioriteiten van bedrijven, gezien de stijgende prijzen en inflatie op dit moment. We hebben 

gelukkig wel weer nieuwe sponsoren kunnen vinden, waardoor we geen daling zien in de inkomsten voor 

komend seizoen. 

We zien voornamelijk animo voor de sponsormogelijkheden met lagere bedragen, zoals borden. Het broekje 

van dames 1 is ook goed gevuld, maar er is nog plek op het shirt van dames 1 en op de wedstrijdshirts van een 

aantal andere seniorenteams. Helaas hebben we nog steeds geen hoofdsponsor en is de plek voorop het 

dames 1 shirt nog steeds leeg. 

Het contract met Kievit sport is verlengd voor twee jaar. De focus ligt hier op de schoenen voor dames 1 en 

dames 2, maar ook de rest van de vereniging krijgt korting op aankopen bij Kievit sport.   

Ook dit jaar hebben wij voldoende sponsoring binnengehaald om Europees te kunnen spelen. Een aantal 

speelsters van dames 1 heeft zich gezamenlijk met de sponsorcommissie ingezet om extra sponsoren binnen te 

halen. Gezien er onderbezetting is bij de sponsorcommissie, is het wellicht een idee om deze succesvolle 

samenwerking voort te zetten. 

Bij de sponsorcommissie zijn er meerdere mensen gestopt gedurende het afgelopen jaar. Dit betekent dat de 

sponsorcommissie vacatures heeft voor zowel leden, als een voorzitter. Apollo 8 is als vereniging afhankelijk 

van haar sponsorinkomsten, dus het is van cruciaal belang dat deze vacatures ingevuld worden. Vandaar dat 

wij via deze weg nogmaals een oproep doen voor versterking van de commissie. Daarnaast vragen wij leden en 

betrokkenen ook om met ons mee te denken en te zoeken naar nieuwe sponsoren, zodat we ook komende 

seizoenen weer voldoende inkomsten hebben als vereniging! 
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Volleybal in het hart van Twente 

Wedstrijdleiding & Wedstrijdsecretariaat 
 

We hebben sinds enige jaren een stabiele bezetting van 8 wedstrijdleiders gehad. In het seizoen 2021-2022 

was dat wat anders en dat niet door Corona. Daardoor hebben we in de eerste helft veel meer dagen met een 

beperkter aantal wedstrijdleiders moet invullen. Helaas heeft Jos Sauer door een eerder ongeval definitief 

moeten vaststellen dat het voor hem niet meer lukte. Vanaf september 2017 was hij onderdeel van ons team 

waar hij altijd vrolijk een bijdrage aan heeft geleverd. Jos, voor al die jaren inzet onze hartelijke dank en we 

weten hoe jammer je het vindt met deze klus te moeten stoppen.   

Gelukkig hebben we vanaf januari 2022 structureel weer een betere bezetting kunnen realiseren. Gerard 

Jansink en Bruno Rogantini zijn na een korte inwerkperiode toen ons team komen versterken. 

Het afgelopen seizoen was voor de vereniging en ons door Corona weer een bijzonder jaar. We konden vanaf 

september weer starten zonder publiek, wel met Corona check en aangepaste regels. Desondanks vielen er 

regelmatig wedstrijden uit door besmettingen, waardoor er geen sprake was een optimale en efficiënte 

zaalbezetting. Vanaf 4 december werd de hele competitie weer stilgelegd tot ca. eind januari 2022.  Ook het 

NOJK werd verschoven, maar gelukkig later nog wel gespeeld, met beperkte toegang voor begeleiders. 

Daardoor was de sfeer ook bij wedstrijden en toernooien heel anders. Het seizoen werd voor uitgestelde 

wedstrijden opgerekt tot 14 mei 2022, maar ook met een zekere vrijblijvendheid en soms slechte zaalbezetting. 

Uitsluitend het competitie programma van Dames 1 in de eredivisie werd uitgespeeld, ook met de nodige 

verschoven wedstrijden. Een hoogtepunt was de wedstrijd voor de Volleybal Challenge Cup 2022 op 18 

november tegen Tenerife.  Een spannende wedstrijd waar voor wedstrijdleiding en floor veel bij kwam kijken 

qua internationale regels. Helaas zonder publiek wat wij, maar zeker ook het damesteam,  heel erg hebben 

gemist.  

We zijn ons nu aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen 2022/2023 en hopen dat dat weer op een meer 

normale wijze zal verlopen met meer sfeer en publiek. 

We zullen er het komend seizoen als wedstrijdleiding in goede gezondheid weer vol voor gaan. 

 

Wedstrijdsecretaris Coördinator wedstrijdleiding 

Gerrit Snellers Paul Elfrink 
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VSK (Scheidsrechters) 
 

Voorbereiding seizoen 2021-2022 

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

binnen Apollo 8 toch wel vrij enthousiast aan het nieuwe seizoen. Binnen de VSK werd dat gevoel echter al vrij 

snel getemperd. Een deel van de commissie wilde alle wedstrijden van de 1e competitiehelft in 1e instantie 

alleen toewijzen aan de seniorenleden en de A-jeugd waar mogelijk later inplannen. Dat was echter niet 

conform het beleid van de vereniging in de afgelopen jaren. Als voorzitter van de VSK kon ik daar niet mee 

instemmen. Toen er echter geen ruimte was om te bewegen c.q. aanpassingen te maken, zijn de 

commissieleden helaas bij de start van het seizoen opgestapt en bestond de VSK uit alleen nog Dirk Huising. 

Regionaal 

Afgelopen seizoen moesten we 84 wedstrijden gaan bezetten, vanwege onze deelname aan de 

regiocompetitie. Met de bezetting qua regioscheidsrechters, bij het begin van het seizoen, waarbij 2 

scheidsrechters van buitenaf bereid waren om elk 6 wedstrijden voor Apollo 8 te gaan fluiten, kwamen we op 

96 wedstrijden, dus dat leek goed te lukken Gedurende het seizoen zijn 2 mensen van Apollo 8 echter 

afgehaakt en een 3e heeft aangegeven, na het seizoen te gaan stoppen. Hierdoor hebben we het net niet gered 

om te voldoen aan de Nevobo-eis. 

Omdat dit al langer speelt en omdat de lusten en lasten binnen onze vereniging niet evenredig verdeeld zijn 

qua scheidsrechterij (Zie verslag vorig jaar), is er, samen met de voorzitter, op 18-3-2022 een “Brainstormsessie 

gehouden met een aantal regionaal spelende teams (Alle regionale teams waren hiervoor uitgenodigd). Dat 

leverde echter geen spontane opgave van kandidaten op. Wel de suggestie om scheidsrechters van buitenaf 

aan te schrijven c.q. binnen te halen. 

Lokaal 

Met een alsnog aangepaste indeling conform verenigingsbeleid, werd het nieuwe seizoen begonnen en werden 

Nienke Bloemhof en Annemijn v.d. Deen uit D11 bereid gevonden om in voorkomende gevallen ook beginnend 

scheidsrechters te begeleiden. 

Verschuiven werd het nieuwe normaal 

Helaas werd ook het seizoen 2021-2022 een seizoen, dat door Corona werd overschaduwd. Hierdoor zijn 

gedurende het seizoen een groot aantal wedstrijden verschoven c.q. uitgevallen. Dit bracht behoorlijk veel 

extra werk met zich mee m.b.t. de aanwijzing en heraanwijzing van wedstrijden. Ik durf wel te stellen, dat het 

qua aanwijzing nog niet eerder zo lastig is geweest. Het streven was om, gemiddeld genomen, uit te komen op 

een aantal rond de 10 wedstrijden per team over de hele competitie en dat is redelijk goed gelukt, mede door 

de inzet van een aantal leden uit D10, D11 en JA1, die bereid waren om meer wedstrijden te fluiten dan 

gemiddeld. Ook Sake Bloemhof (van buitenaf), was bereid om een aantal keren op het laatste moment in te 

vallen. Waarvoor dank. 
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DWF-perikelen 

Wel viel mij op dat de invulling van de naam als scheidsrechter in DWF, vaker dan gebruikelijk, niet goed ging. 

Met enige regelmaat kregen we daarover bericht van de Nevobo, waarbij achteraf wel de naam nog ingevuld of 

aangepast kon worden. Dit leverde een aantal keren een vooraankondiging op tot een boete van € 50,- voor 

een niet juiste licentie. De meesten konden achteraf recht worden gezet, vanwege administratieve onjuiste 

invulling! Een enkeling kostte iets meer moeite en correspondentie met de Nevobo. Dat gaat echter in de 

toekomst niet altijd lukken. 

Oorzaak van onjuiste gegevens in DWF?: Kan mogelijk zijn, dat alle wedstrijdgegevens veel meer via de 

telefoon werd ingevuld, dus op het veld en op het laatste moment, maar is wel iets om mogelijk samen met de 

wedstrijdleiding, nog beter in de gaten te houden c.q. te controleren. Dit is duidelijk een punt van aandacht 

Challenge Cup 

T.b.v. de Challenge Cup in de eerste seizoenshelft ondersteuning verleend aan de organisatie van dit voor ons 

nieuwe evenement, door de Internationale scheidsrechters op te vangen en “bezig te houden” voorafgaand en 

tijdens de wedstrijd in Borne. En de nodige cadeautjes te regelen voor de officials. Ondanks de Corona-

beperking werd dit toch als geslaagd ervaren. 

Opleiden 

 
Lokale wedstrijden 
Afgelopen seizoen hebben we als Verenigingsexperts drie VS4 cursussen gegeven, waarbij de deelnemers na 

afloop wedstrijden mogen fluiten t/m 1e klasse. Dat leverde Apollo 8 21 fluitisten op met een licentie t/m 1e 
klasse. D2 en D4 kwamen min of meer op eigen verzoek bij ons, met de vraag om dit voor hen te organiseren. 
Met Polstars (Bentelo) hebben we een eerdere afspraak die door Corona in het water was gevallen, toch in 

kunnen vullen. Voor zover wij weten met veel plezier en tot ieders “tevredenheid”! 

Regionale wedstrijden 

Voor de regio 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. Als het goed is gaat Thomas 

Reesink volgend seizoen zijn PVB halen, een 2e kandidaat is helaas afgehaakt, vanwege drukke 

werkzaamheden. Bastiaan Roelofs heeft zich inmiddels gemeld en een intakegesprek gehad met zijn leercoach. 

Hij gaat volgend seizoen de opleiding tot Regioscheidsrechter in: 
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Voorbereidingen nieuwe seizoen 

Regionaal 

Ondanks dat 3 scheidsrechters hebben bedankt en ondanks dat H1 gaat spelen in de 3e divisie, lijkt het erop, 

dat we er ook volgend seizoen net weer in slagen om te voldoen aan de leveringsplicht van 84 te fluiten 

regiowedstrijden. Dit m.n. door de bereidheid van 2 scheidsrechters van buitenaf, die een aantal wedstrijden 

voor ons gaan fluiten en de aanmelding van 1 op te leiden regioscheidsrechter. Het blijft echter een krappe 

bezetting en we zullen met name vanuit de regionale dameslijn toch in de loop van het seizoen 1 of 2 personen 

bereid moeten zien te vinden om ook het regiotraject in te gaan als fluitist. Want fluiten op zich is nog steeds 

een noodzaak bij volleybal- wedstrijden. We zullen echter vast gaan lopen op de aanwijzing van de 2e 

scheidsrechter in de promotieklasse heren in de eigen sporthal, als ik geen beroep kan doen op onze oud-

scheidsrechters met de juiste licentie (ook zij die net gestopt zijn) om toch in voorkomende gevallen door mij 

gevraagd en aangewezen te kunnen worden, uiteraard na overleg. Want die aanwijzing moet Apollo 8 zelf 

doen. Het gevolg zal zijn dat er boetes zullen volgen van minimaal € 50,- en bij herhaling mogelijk meer! Want 

we kunnen niet die gaten blijven dichtlopen! 

Lokaal 

Begeleiding beginnende scheidsrechters 

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. Nienke en Annemijn (D11) zijn hiertoe en 

wanneer nodig, weer bereid, net als ondergetekende. En op die manier hebben we toch nog een groot aantal 

“beginners” kunnen helpen. Helaas is daar geen budget voor en kreeg m.n. ondergetekende vanuit de 

wedstrijdleiding bij ondersteuning van zowel eigen scheidsrechters als nationale scheidsrechters een munt 

toegeschoven. Een verzoek om budget aan de Vrienden van........ werd vorig jaar helaas niet gehonoreerd. Het 

zou fijn zijn, als hier m.n. een oplossing voor gevonden kan worden, zowel voor de ondersteuners vanuit de VSK 

als voor “ondersteuners” vanuit het eigen team. 

Opleiden 

We hebben het voornemen (om voor de liefhebbers) en wanneer dit kan, aan het begin van het volgende 

seizoen, weer een VS4 opleidingsavond te organiseren en zonodig meer. Teams kunnen zich hiervoor opgeven, 

maar ook individuele spelers zijn welkom. Per avond/keer kunnen we max 14 personen opleiden. Opgave kan 

bij ondergetekende. Experts binnen Apollo 8 zijn: Hans de Vries, Erik Hagreis en Dirk Huising. Binnen het 

bestuur heb ik al eerder aangegeven, dat a.s. seizoen het laatste seizoen zal zijn, waar ik de puzzel rondom de 

aanwijzing van wedstrijden van de jeugd en senioren t/m de 1e klasse in de Veste ga verzorgen. Een opvolger of 

opvolgers is/zijn helaas nog niet in zicht. Bij deze een oproep om Apollo 8 (ons) te helpen bij het ook op gebied 

van de scheidsrechterij draaiende houden van onze vereniging. 

Tot slot: 

Ondanks dat Corona nog steeds op de loer ligt, lijken de vooruitzichten voor volgend seizoen weer goed. We 

mogen weer Europa in en tegen een sterke tegenstander (Porto) spelen. We hebben weer de nodige teams “in 

de steigers” en kunnen de batterij weer opladen. 

Laten we er een mooi seizoen van maken. 

VSK Apollo 8 

Dirk Huising   
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Technische Commissie 
 

Seizoen 2021/2022 is voor alle teams en de gehele vereniging een vreemd seizoen geweest. Door Corona zijn 

competities afgebroken en zijn er eigenlijk geen juiste conclusies te trekken m.b.t. de prestaties cq 

doestellingen v/d teams.  

Veel belangrijker is dan de binding, het spelplezier en de team spirit om nog wel te trainen en waar mogelijk 

het seizoen nog te kunnen afronden.  

Vanuit TC is er vanaf medio 2022 veel tijd en energie gestoken in teamsamenstelling, het vinden van voldoende 

trainers/coaches en een passend zaal/training schema. Daarbij hebben er forse mutaties plaatsgevonden in de 

TC en  hebben we met elkaar voldoende vervangers/opvolgers gevonden voor de diverse taken. 

Samenstelling nieuwe per seizoen 2022/2023: 

Heren (prestatie en breedte) Tom Feldkamp 

Jongens prestatie en breedte Anika de Beer 

Dames Prestatie (D2, D3 & D4) Jasper Stam 

Dames Breedte (D5 t/m D12) Koen Hampsink & Nick Snippers 

Meisjes prestatie (MA1, MB1, MB2, MC1 & MC3) Petra Boomkamp 

Meisjes Breedte  (MABC) Wendy Kits 

CMV Cindy Kruise & Miranda Bloemhof 

Recreanten Cindy Kruise 

Opleiding Anika de Beer 

Voorzitter TC+ Bestuur Hendrik Bom  
 

Mutaties Samenstelling TC: 

Joyce Hulsman is opgevolgd door Hendrik Bom als voorzitter TC. Gäby van der Linde en Abe Talsma zijn gestopt 

en de opvolger voor herenlijn is Tom Feldkamp. Sabine Zander is opgevolgd door Jasper Stam voor de dames 

prestatie. Koen Kuipers is gestopt waarbij Koen Hampsink en Nick Snippers Dames Breedte blijven doen. Lesley 

Remerink draagt haar taken over aan Wendy Kits voor de meisjes Breedte. Anika de Beer blijft naast de meisjes 

Prestatie trainen en coaching ook de jongens coördineren. Petra Boomkamp is en blijft vanuit TC 

verantwoordelijk voor de Coördinatie Meisjes prestatie. Cindy Kruise en Miranda Bloemhof blijven 

verantwoordelijk voor CMV en Cindy ook nog specifiek voor de recreanten.  Linda Bults haar taken worden 

overgenomen door Wendy Kits. Voor seizoen 2022/2023 is in principe de TC weer op orde. Vanzelfsprekend 

zijn alle coördinatoren hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de teams en de vereniging want zonde 

deze input en energie die zij hebben gegeven kunnen we het niet draaiende houden. 

Verantwoordelijkheden en focus TC 2022/2023: 

- Indeling van de teams. 

- Trainers/coaches  

- Zaalindeling (trainingsschema)   
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PR & Communicatie 
 

De PR & Communicatie bestaat momenteel uit Esmee Wevers (voorzitter en website), Sanne Wolbers (E-mail 

en design), Koen Kuipers (socials) en Jelmar Vochteloo (socials). Het aantal vrijwilligers dat actief is in de PR & 

Communicatie is het afgelopen seizoen flink gedaald. Wij hebben afscheid genomen van maar liefst vier actieve 

vrijwilligers en daarvoor hebben wij tot op heden slechts een vrijwilliger voor teruggekregen. Het afgelopen 

seizoen heeft bij ons in het teken gestaan van: 

Apollo 8 krant 

Afgelopen seizoen hebben wij door middel van een enquête meningen over het seizoen magazine verzameld. 

Op basis van die uitkomsten hebben wij besloten om het magazine niet langer te maken, maar over te stappen 

naar een krantvorm. Er is bewust gekozen om Dames 1 los te halen van de rest van de vereniging. Zodoende is 

er in de krant van afgelopen maart (2022) weinig terug te vinden over de prestaties van Dames 1. 

Om Dames 1 alsnog tegemoet te komen (het seizoen magazine diende immers ook als presentatiegids voor 

Dames 1) zal er in september 2022 een speciale Dames 1 editie uitkomen. Hierin zullen de nieuwe speelsters 

zichzelf voorstellen en zal de teamfoto te vinden zijn. 

De krant bestaat uit korte verhalen met eventuele doorverwijzingen naar de website voor meer informatie. In 

de krant proberen we zoveel mogelijk takken van Apollo 8 laten zien. Zo is er bijvoorbeeld een recreantenteam 

geïnterviewd, evenals diverse jeugdteams (jongens en meiden). 

Het plan is om de krant twee keer per jaar uit te gaan brengen, met uitzondering van de presentatiekrant voor 

Dames 1. In december komt er een halfjaarlijkse editie, opgevolgd door een editie in maart. Daarnaast is de 

krant ook digitaal inzichtelijk. 

Over de naam van de krant zijn wij vooralsnog niet tevreden. Hier zullen we nog een wedstrijd van maken. 

Communicatiekalender 

In het afgelopen seizoen is er een communicatiekalender ontwikkelt. Het is voor ons prettig om te weten 

wanneer welke communicatie verwacht wordt, niet alleen omdat onze bezetting gering is maar om de 

planningen tijdig rond te krijgen.  

Deze kalender is met alle commissies gedeeld en om feedback gevraagd. Helaas hebben wij deze in beperkte 

mate mogen ontvangen. 

Interne communicatie 

Leden, oud-leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden 

van de ontwikkelingen binnen de club. Deze wordt via de mail verspreid. De input wordt geleverd door het 

bestuur en commissies van de vereniging. Ook komend seizoen ontvangen de leden met regelmaat een 

nieuwsbrief. In de communicatiekalender hebben wij van de nieuwsbrief een tweemaandelijkse mailing 

gemaakt. Daarnaast worden leden via gerichte mailings op de hoogte gebracht van voor hen belangrijke 

informatie. 

  



 

  
 

Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Website en social Media 

In de nieuwsbrief wordt regelmatig kenbaar gemaakt dat content voor de socials of website naar ons gemaild 

mag worden zodat wij deze kunnen plaatsen. Door de geringe bezetting van de commissie is het vaak niet 

haalbaar om zelf achter het nieuws aan te gaan (denk aan NOJK en NOGK). Zo kregen we enkele klachten over 

het gebrek aan content hierover. Wanneer wij op de hoogte worden gehouden van dit soort evenementen, 

kunnen wij hier meer rekening mee houden en content inplannen. 

De activiteitencommissie plaatst vaak eigen content, evenals Dames 1 op de website. 

Eind juni is er een account op LinkedIn gemaakt voor Apollo 8. Hiermee hopen we (potentiële) sponsoren beter 

te kunnen bereiken. 

Voor de website werken wij samen met de ICT-commissie. Er liggen nog wat plannen in de pijpleiding om de 

website overzichtelijker te maken (met name de vacature pagina). 

Cijfers per 4 juli 2022: 

Facebook volgers: 1.026 
Instagram volgers: 535 
LinkedIn volgers 43  (Sinds juni actief) 

 

Fotografie 

Helaas lijkt het binnen de vereniging niet bekend te zijn dat de PR & Communicatie beschikt over een 

poule van fotografen. Er wordt geen beroep gedaan op het maken van foto’s. Dit zorgt ervoor dat de 

activiteiten en wedstrijden weinig in beeld zijn gekomen.  

De PR Commissie is nog wel op zoek naar diverse fotografen die deel uit willen maken van onze poule, zodat 

we alle gelederen in de vereniging de verdiende aandacht kunnen geven. De fotografen poule werkt op 

oproepbasis. 

Bezetting 

Commissie zoekt nog altijd versterking. In het afgelopen seizoen zijn er meer leden vertrokken dan toegevoegd. 

Wij zijn met name nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om ‘actief’ achter het nieuws aan te gaan. 

Denk bijvoorbeeld aan het bijwonen van een spannende wedstrijd in de breedtesport, hier verslag van doen en 

dit plaatsen. Of het bijwonen van activiteiten en hier iets over te vertellen. 

Op de agenda 

Momenteel zijn wij bezig met het creëren van een draaiboek. Dit draaiboek moet houvast geven aan nieuwe 

leden in de commissie om gemakkelijk van start te kunnen gaan. Ook prettig in geval van ziekte of soortgelijk 

leden.  

Daarnaast zijn wij bezig met het maken van een huisstijlhandboek. Hierin zullen alle afspraken staan over het 

gebruik van het logo, de kleuren en stijlelementen. Dit huisstijlhandboek zal ter zijne tijd een plekje op de 

website krijgen zodat andere commissies deze gemakkelijk kunnen raadplegen. 


