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September 2021 - 3e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 2 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De tweede nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022 met: 

• Beheer sporthal De Duffelt 

• Geslaagde inlooptraining jeugd 

• Algemene ledenvergadering 13 oktober  

• Huishoudelijk Reglement 

• Darinka komt bestuur versterken 

• Redacteur Nieuwbrief gezocht 

• Sponsorcontract Huisman Sport/Erima verlengd 

• Spelerskaarten Nevobo 

• Trainer gezocht voor Dames 2 en 4 

• Oldstar Volleybal 55+ 

• Week van de scheidsrechter 

• Nieuwe Switchat komt eraan 

• Grote Clubactie gestart 

• Vriendenloterij samen met BankGiroloterij 

• Clubkasactie PLUS Nico de Witt 

• Rabo Clubsupportactie 

• Actie Rijk van Nijmegen Culinair verlengd 
 

Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, mail dit dan 

naar PR@switch87.nl  Op onze site vindt u informatie over de privacy 

policy van Switch ’87.  
 

Beheer sporthal De Duffelt 

Het beheer van de sporthal laat de laatste jaren nogal te 

wensen over en deze zomer bleken ook de 

reserveringsaanvragen onzorgvuldig te zijn behandeld. 

Overleg tussen verschillende verenigingen heeft – althans 

voor Switch – tot een acceptabele oplossing geleid. 

Kortgeleden is er een gesprek geweest tussen de gemeente 

en het bestuur van Switch waaruit bleek dat voorlopig – 

onder andere vanwege het ontbreken van een beheerder – 

de problemen nog niet uit de wereld zijn. Een voorbeeld 

hiervan is ook het niet tijdig bevoorraden van de kantine, 

stilstaande klokken etc. Er is beterschap beloofd: de tijd zal 

het leren.     

    

Agenda  
 

5 september - 13 november 

Clubkasactie PLUS Nico de 

Witt Beek 

 

18 september - 23 november 

Grote Clubactie 

 

25 september - 3 oktober 

Week van de scheidsrechter 

 
4 tot 25 oktober 

Rabo ClubSupportactie 

 
13 oktober  

Algemene ledenvergadering 

 

30 oktober 

Halloweentraining jeugd  

 

8 januari  

Olieballentoernooi 

 

 
 

 

 

 

http://www.switch87.nl/
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Geslaagde inlooptraining jeugd 

Op 11 september vond de inlooptraining jeugd plaats 

die goed bezocht werd en 6 nieuwe kinderen 

opleverde.  

 

Algemene Ledenvergadering 13 oktober 

Woensdagavond 13 oktober vindt de Algemene 

Ledenvergadering van het seizoen 2020-2021 plaats. 

Op de agenda staan onder meer punten als 

Vrijwilligersbijdrage, het vaststellen van het 

Huishoudelijk Reglement en aftreden en 

(her)benoemen van bestuursleden. Reserveer deze 

datum dus vast in je agenda, locatie en tijd volgen 

binnenkort.  

 

Huishoudelijk Reglement 

Onze vereniging beschikt over statuten waarin tal van 

zaken notarieel zijn vastgelegd. Onder meer door 

nieuwe wetgeving is het gewenst om een aantal 

praktische zaken ook vast te leggen in een 

Huishoudelijke Reglement. Het bestuur heeft een 

concept opgesteld waarin punten als 

taakomschrijving van bestuursleden en commissies, 

verplichtingen leden en teams, vrijwilligerstaken, 

aansprakelijkheden en verzekeringen worden 

vastgesteld. Op de komende ledenvergadering 

wordt het Huishoudelijk Reglement voorgedragen ter 

goedkeuring door de leden. Het concept is 

binnenkort beschikbaar onder downloads op de site 

en wordt bij de uitnodiging van de Ledenvergadering 

aan de leden toegestuurd.        

 

Darinka komt bestuur versterken 

Mark de Keijser loopt sinds begin dit jaar mee met het 

bestuur en op de laatste bestuursvergadering sloot 

ook Darinka Stéhouwer aan. Zij gaan bekijken welke 

rol zij in het bestuur kunnen gaan vervullen. 

 

Redacteur Nieuwsbrief gezocht 

Vanwege het vertrek van een van de 

nieuwsbriefredacteuren zoeken wij aanvulling van het 

redactieteam. Lijkt het je dus leuk om een paar keer 

per jaar deze nieuwsbrief te vullen met nieuwtjes en 

wetenswaardigheden? Meld je dan aan via 

PR@switch87.nl .  

 

Sponsorcontract met Huisman Sport/Erima met 6 jaar 

verlengd 

Switch Sponsors 
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Op 5 augustus hebben we ons sponsorcontract met 

Huisman Sport/Erima met nog eens 6 jaar verlengd. 

Huisman Sport is al zo’n 20 jaar sponsor van onze 

vereniging en sinds 2015 is er een combinatie met Erima 

Sportswear overeengekomen voor de levering van onze 

sportkleding.   

 

Spelerskaarten Nevobo 

Sommige spelerskaarten zijn verlopen maar blijven nog 

geldig omdat de Nevobo over gaat op het digitaliseren 

van de kaarten. 

 

Trainer gezocht 

Voor dames 2, 

uitkomende in de 2e 

klasse, en dames 4, 

spelend in de 3e 

klasse, zoeken wij nog 

een trainer. Beide 

teams trainen op 

maandagavond van 

20.00 – 21.30. Heb jij 

interesse om een van deze teams te trainen, neem dan 

contact op met Brigitte Rutjes via tac@switch87.nl.  

 

Oldstar volleybal voor 55+ 

Oldstar volleybal is een variant op volleybal met 

aangepaste spelregels op een kleiner speelveld. 

Binnenkort starten wij bij Switch ’87 ook met deze activiteit 

voor dames en heren boven de 55 jaar. Ervaring is niet 

nodig, sportieve kleding en een goed humeur is wel fijn. Je 

kunt je al vast aanmelden of informatie krijgen via 

tac@switch87.nl of bij Dorine Keukens (06-191 77 799).   

 

Week van de scheidsrechter 2021 

Wees extra lief voor de scheids in de week van 25 

september t/m 3 oktober. 
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Nieuwe Switchat komt er weer aan 

In oktober komt er weer een Switchat uit. Stuur je kopij 

tijdig op naar redactie@switch87.nl. 

 

De Grote Clubactie is weer van start.  

Zaterdag 18 september startte de landelijke 

lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen 

weer mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten 

verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor het 

jeugdkamp en alle jeugdactiviteiten. Een lot kost €3,- 

per stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar 

onze clubkas gaat. 

Verkoopboekje met QR-code 

Onze jeugdleden zullen via het verkoopboekje loten 

gaan verkopen. Het verkoopboekje is uitgebreid met 

een extra optie. Kopers kunnen ook met hun telefoon 

(op afstand) een lot kopen door de QR-code op de 

voorkant van het verkoopboekje te scannen. Hoe dit 

in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje. 

We doen het samen 

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel 

te behalen met behulp van de steun van familie, 

vrienden en mensen uit de omgeving! Juist nu kunnen 

we die extra steun goed gebruiken. Vorig jaar bracht 

deze actie ruim € 1000 op voor Switch. 

De Vriendenloterij en BankGiro Loterij gaan samen 

De VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn per 16 

augustus samengegaan in een nog leukere 

VriendenLoterij. De loterij heeft een enorme prijzenpot 

van ruim € 135 miljoen in 2021, meer prijzen, exclusieve 

aanbiedingen en meer plezier én voordeel via de 

persoonlijke VriendenLoterij VIP-KAART. Met deze 

persoonlijke VIP-KAART heb je GRATIS toegang bij ruim 

125 topmusea. Ook ontvangt je korting op dagjes en 

avondjes uit en maak je kans om speciale 

evenementen te bezoeken. Door het meespelen in de 

VriendenLoterij steun je maandelijks Switch, ga naar 

https://mee-spelen.vriendenloterij.nl/landing. Speelde 

je voorheen mee met de BankGiro Loterij, dan kun je 

nu Switch ’87 steunen. Bel met de VriendenLoterij 

Ledenservice via 088 – 020 1020 en geef door dat je 

voor Switch wilt meespelen. Jaarlijks levert deze loterij 

zo’n € 350 in de clubkas. 
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Spek onze clubkas samen met PLUS Nico de Witt 

Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 

november kun je voor Switch ’87 sponsorpunten 

sparen bij PLUS Nico de Witt in Beek. Bij elke 10 euro 

aan boodschappen en bij geselecteerde 

actieproducten ontvang je er al één. Hoe meer 

sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert 

voor de kas van onze club. Vergeet daarbij niet de 

sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. 

Help onze club met de sponsorpunten van PLUS. 

De opbrengst van deze actie gaat naar het 

promoten van volleybal voor jeugd en 50+ in de 

polder. Ga voor meer informatie over de spaaractie 

naar plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS Nico de 

Witt. 

RaboClubSupport 

Switch heeft zich weer aangemeld voor Rabo 

ClubSupport. Dit jaar gaat de opbrengst van deze 

actie naar het promoten van volleybal bij jeugd (5-12 

jaar) en bij 55+ers. Wij willen meer kinderen en 

ouderen aan het sporten krijgen. Van 4 tot 25 oktober 

kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club Switch 

’87. Hiervoor moet je wel lid zijn van de Rabobank, 

https://www.rabobank.nl/leden (opbrengst vorig 

seizoen ruim € 1400). 

 

Restaurant bon Rijk van Nijmegen Culinair: actie is 

verlengd tot 1 oktober  

Koop nu een cadeaubon van Rijk van Nijmegen 

Culinair en geniet van een heerlijke lunch of diner en 

steun Switch. Bestel de restaurantcadeaubon van Rijk 

van Nijmegen Culinair voor een bedrag naar keuze 

(minimaal €10,- maximaal €150,-) via 

www.rijkvannijmegenculinair.nl/partner/switch87. U 

ontvangt direct na de betaling een bevestiging per 

mail. U kunt uw restaurant cadeaubon thuis laten bezorgen met PostNL of kiezen voor een 

digitale voucher per mail. Met deze actie steun je Switch ’87 want Switch ontvangt 7,5% 

van het door jouw gekozen bedrag. Dus een cadeaubon van €50,- levert Switch €3,75 

op.  

De bon is onder andere te besteden bij onze sponsor De Thornsche Molen en bij 

pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg. Bekijk alle restaurants waar u de cadeaubon 

kunt besteden en gebruik uw cadeaubon als betaalmiddel bij uw restaurantbezoek. 

Gezellig uit eten in Nijmegen of omgeving en daarmee ook Switch steunen? Het kan nu 

tot 1 oktober met de restaurantcadeaubon van Rijk van Nijmegen Culinair. 
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