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April 2022 - 3e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 4 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De vierde nieuwsbrief van het seizoen 2021/2022 met: 

• Buitentoernooi 10-12 juni  

• Lustrumcommissie – 35 jaar Switch ‘87 

• Sponsorcontract Hubo & Spann Eerden 

• Fiets kopen bij BikeTotaal = €10,- clubkas  

• Schoolvolleybalclinics weer gestart  

• Reclameborden sporthal 

• Paasloterij 2022 

• Oefenwedstrijd Oranje volleybal dames 

• Zaalhuur einde van het seizoen 

• Volleybal Nations League (dames) 

• Kopij voor Switchat 

• Beachen tijdens de zomer 
 

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.  
 

Buitentoernooi 10 – 12 juni 
In het weekend van 10 - 12 juni vindt ons jaarlijks Buitentoernooi 
weer plaats. Een superleuk buitentoernooi voor jong en oud op 
Sportpark De Hove.  
De uitnodigingen zijn verstuurd en de inschrijvingen beginnen nu 
echt binnen te komen. De teller staat op 22 aanmeldingen (stand 
30 maart). Vergeleken met de inschrijvingen eind maart 2019 (40 
stuks) lopen we nog wel wat achter. Maar wij gaan ervan uit dat 
na 2 jaar corona én met het mooie weer, de inschrijvingen straks 
zeker binnenstromen.  

Ondertussen is STAM druk bezig met het regelen van alles rondom 
het toernooi en is Hanneke al begonnen met het inplannen van 
alle hulp tijdens het toernooi. Alle leden (en ouders van 
jeugdleden) hebben hierover een e-mail gekregen. De komende 
weken zal Hanneke bij alle teams langs gaan en kan iedereen zich 
intekenen voor een taak tijdens het buitentoernooi. Alle hulp is heel 
hard nodig om er weer een fantastisch toernooi van te maken.  
Er zijn verschillende taken: volleybalvelden opbouwen/afbreken, 
bardienst in de middagen, helpen op de parkeerplaats, ontbijt 
voorbereiden of opruimen en schoonmaken van de velden.  
Interesse, stuur dan een e-mail naar info@stamvolleybal.com.  
Bedankt alvast! 

Agenda  
 

28 maart – 15 april 

Schoolvolleybalclinics in 

Leuth, Kekerdom en 

Millingen  

 

1 april – 15 april  

Verkoop Paasloterij 

 

6 april  

Bestuursvergadering 

 

25 april  

Trekking Paasloterij 

 

21 mei  

Lustrumactiviteit jeugd  

 

10-12 juni  

Buitentoernooi  

 

3 september  

Lustrumactiviteit senioren  

 

23-25 september  

Jeugdkamp  
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Lustrumcommissie – 35 jaar Switch ‘87 
In de Switchat van maart, heeft de Lustrumcommissie jullie 
gevraagd om 27 augustus alvast met potlood in de 
agenda te zetten als zijnde een dag van feestelijkheden 
vanwege het 35 jarig lustrum. Nu blijkt maar weer hoe 
goed dat advies van ons was. Potlood kun je namelijk 
uitgummen.  

Want het wordt zaterdag 3 september, dat is een week 
later. Meteen noteren hè. Dit vanwege het feit dat op 27 
augustus ook de Kekerdomse kermis is, waar dan een 
bomvolle tent op het weitje van Jan Sanders staat en 
waar menig Switchlid zich in volle overgave zal laven aan 
het leven. Dat ik als rasechte Kekerdommer op het tijdstip 
van planning niet gedacht heb aan dit grootse en jaarlijks 
terugkerende Kekerdomse dorpsfeest mag u me 
aanrekenen. Ik voel me schuldig. 

Dus onthoud en noteer 3 september. Dat mag in dikke 
vette stift dit keer. 

Groet namens de Lustrumcommissie, Rob de Bruijn 

Sponsorcontract getekend met Hubo en Spann-

Eerden     
Zaterdag 12 maart hebben Jordy Sijtsema 
(penningmeester) en Willem Spann (directeur Hubo & 
Spann-Eerden), onder toeziend oog van Janneke van de 
Wetering (sponsorcommissie), de handtekening gezet 
onder de sponsorovereenkomst waarbij Aannemingsbedrijf 
Spann-Eerden en Hubo Millingen zich voor minimaal 3 jaar 
verbinden aan Switch ‘87. Sinds 2 weken hangen ook de 
sponsorborden van Hubo en Aannemingsbedrijf Spann-
Eerden in de sporthal. 

 

 
 

Fiets kopen bij Bike Totaal = € 10,- voor clubkas  
Ga jij in 2022 een fiets kopen bij Bike Totaal of heb jij 
inmiddels een fiets gekocht? Geeft dit nu door aan de PR 
Commissie via pr@switch87.nl met je naam en 
factuurnummer en Switch ontvangt  10,- in de clubkas.  

Switch Sponsors 
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Schoolvolleybalclinics zijn weer gestart  
Op maandag 28 maart is Switch ’87 weer gestart met haar 
jaarlijkse serie schoolvolleybalclinics voor de basisscholen in 
Leuth, Kekerdom en Millingen. Tot en met half april krijgen 
de kinderen van de groepen 3 t/m 5 tijdens de reguliere 
gymlessen drie maal een volleyballes. De clinics worden 
gegeven door Linda de Vries van de NEVOBO. In de 
laatste week van de clinic komt een jeugdtrainer van 
Switch langs om meer te vertellen over Switch ’87. Tevens 
ontvangen alle kinderen een flyer om 3x gratis mee te 
trainen. Het afsluitende schoolvolleybaltoernooi hopen we 
later in het voorjaar te organiseren. 

Paasloterij 2022  
Onze jaarlijkse Paasloterij staat weer voor de deur. De loten 
kunnen verkocht worden in de periode van vrijdag 1 april 
tot en met vrijdag 15 april. Als vanouds kosten de loten € 
0,50 per stuk. Er zijn dit jaar 3.500 loten, gesponsord door 
Sascha Janssen (Interim) Administratie, en net als altijd zijn 
er weer mooie geldprijzen te winnen. We gaan er vanuit 
dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zoveel mogelijk 
loten verkoopt. Spreek met je team een middag/avond af 
om de loten te verkopen. De ervaring is dat met een uurtje 
lopen (bijna) alle loten zijn verkocht. De trekking is op 
maandag 25 april.  
De opbrengst is bedoeld voor de bevordering en opleiding 
van ons technisch jeugdkader en voor diverse activiteiten 
voor de jeugd. 
 

Reclameborden in sporthal 
Na vele jaren van overleg en tussenoplossingen hangen 
de sponsorborden sinds begin maart in de sporthal. Alle 
borden zijn vernieuwd en op de borden staat ook het logo 
van Switch. Al veel positieve geluiden gehoord van onze 
leden. Er is nog plaats over in de hal. Dus wil jij met je 
bedrijf ook met een sponsorbord in de hal hangen, neem 
dan contact met ons op via pr@switch87.nl.  

Oefenwedstrijden Oranje volleybal dames 
Woensdag 18 mei en donderdag 19 mei spelen de Oranje 
dames oefenwedstrijden tegen topland Frankrijk. De 
wedstrijd op 18 mei in Wijchen is al uitverkocht, maar de 
verkoop voor de wedstrijd op 19 mei in Doetinchem moet 
nog starten. Houd de social media kanalen van de 
volleybaldames in de gaten, want meer informatie over de 

ticketverkoop volgt snel!   

Zaalhuur einde van het seizoen  
De zaal is gehuurd tot aan het buitentoernooi (10 juni). 
Hierna wordt aan de teams gevraagd of ze nog verder 
willen trainen of dat ze buiten op de beachvelden verder 
willen sporten. 

Switch Sponsors 
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Programma Volleybal Nation League  

In juni nemen de Oranje dames weer deel aan de 
Volleybal Nation League. Helaas dit jaar geen wedstrijden 
in Nederland.  

De finales vinden plaats van 13 t/m 17 juli op een nader te 
bepalen locatie. 

 

 

 

Kopie voor laatste Switchat dit seizoen 
De laatste Switchat van het seizoen staat in de steigers, graag kopij aanleveren uiterlijk 16 mei via: 
redactie@switch87.nl. Dus heb jij nog een leuk verhaaltje, wedstrijdverslag of foto, stuur dit dan 
naar de redactie.  

Beachen tijdens de zomer 
De beachcommissie komt binnenkort bijeen om te bespreken wat er deze zomer wordt 
georganiseerd. De vraag aan jullie is waar jullie voorkeur naar uit gaan. Liever een aparte 
mannen/vrouwen competitie of mixen (dus 1 man en 1 vrouw) of alles mag. Geef je voorkeur 
door via beachvolleybal.switch@gmail.com of stuur een appje naar Emmie of Bo.  

Datum 
Tijd 

(NL) 
Wedstrijd Locatie 

01-06-2022 17.30u China - Nederland 
Ankara, 
Turkije 

02-06-2022 15.00u Rusland - Nederland 
Ankara, 
Turkije 

03-06-2022 15.00u Nederland - Italië 
Ankara, 
Turkije 

05-06-2022 15.00u Servië - Nederland 
Ankara, 
Turkije 

14-06-2022 23.00u Nederland - Duitsland 
Brasilia, 
Brazilië 

17-06-2022 02.00u Nederland - Brazilië 
Brasilia, 
Brazilië 

18-06-2022 02.00u Nederland - Dom. Republiek 
Brasilia, 
Brazilië 

19-06-2022 02.00u Nederland - Zuid-Korea 
Brasilia, 
Brazilië 

29-06-2022 01.00u Japan - Nederland 
Calgary, 
Canada 

30-06-2022 22.00u Turkije - Nederland 
Calgary, 
Canada 

01-07-2022 22.00u België - Nederland 
Calgary, 
Canada 

03-07-2022 01.00u Nederland - Canada 
Calgary, 
Canada 

   Evenementen Sponsors 
 

 
 
 

 
 

 
 


