VC Avance

Het

bestuur aan het woord Pietentraining

Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan, zonder de
traditionele oudjaarsborrel waar Avance altijd het oude jaar
mee afsluit en het nieuwe inluidt. Wellicht wat aan de late kant
bij het lezen van deze “Rond de Toren”, maar we willen iedereen
toch graag een gezond, sportief en voorspoedig 2021 toewensen.
In het bestuur van VC Avance zijn nu
4 vrijwilligers actief, Marco Franzen als
penningmeester, Irene Gerrits als contactpersoon jeugd- en technische commissie,
Vera Hendriks voor de administratie van
leden, zaalhuur en activiteiten en Ruben
Bakker als interim-voorzitter/secretaris.
Helaas hebben we nog een openstaande
vacature voor een voorzitter; momenteel
verdelen we taken (digitaal tegenwoordig)
over de overige bestuursleden, maar het
zou mooi zijn als we weer iemand vinden
die aan het roer wil staan van onze mooie
vereniging. Wellicht iets voor u?
Met hulp van de verschillende commissies
en vrijwilligers houden we de volleybalvereniging draaiend. Jullie zullen begrijpen dat we afgelopen periode druk zijn
geweest om toch zoveel mogelijk sportactiviteiten aan te kunnen bieden. In het
begin van vorig jaar kon dat buiten en na
de zomervakantie mochten we zelfs weer
even de zaal in. Met name de jeugd onder
de 18 jaar heeft toch nog regelmatig zijn
sport kunnen uitoefenen. De hele registratie en coördinatie van sporters in en door
de sporthal heeft behoorlijk wat voeten in

de aarde gehad. Nu is het wachten tot we
weer (desnoods aangepast) mogen gaan
sporten en hopen we dat we toch weer wat
aan het volleyballen komen.
Afgelopen periode is er hard gewerkt aan
een mooie nieuwe website. Avance maakte jarenlang gebruik van het portaal van
Vortum-Mullem, mede omdat natuurlijk
een deel van onze roots (Advendo) daar
ligt. Het portaal heeft zeker zijn dienst bewezen en we zijn de dorpsraad van Vortum-Mullem dan ook zeer dankbaar dat
we dit al tijd hebben kunnen doen.
Maar de tijd staat niet stil, websites worden vooral mobiel bekeken en de koppeling met sociale media wordt steeds belangrijker. Voor ons was dat de reden om
op zoek te gaan naar wat anders. En het resultaat mag er zijn: een mooie nieuwe frisse website welke ons de komende tijd van
informatie gaat verschaffen. Hoewel een
website natuurlijk nooit helemaal af is, is
het misschien toch de moeite waard eens
een kijkje te nemen op www.vcavance.nl
We hopen jullie allemaal weer snel in de
Warandahal te kunnen ontmoeten.

Het is alweer even geleden maar zaterdag 5 december was er wederom
een pietentraining voor alle mini’s van
VC Avance. Om 9.15 uur stonden de
eerste nieuwsgierige mini’s al klaar en
om 9.30 uur, toen de training begon
stonden 18 enthousiaste kinderen te
trappelen om te beginnen. Ook de
twee stagiaires popelden om de door
hen bedachte spellen voor te doen.
In de zaal was een groot pepernoten-volleybalcircuit uitgestald dat
bestond uit acht verschillende (volleybal)opdrachten. De nodige basistechnieken van het volleybal kwamen
aan bod. Deze werden afgewisseld
met echte pietenactiviteiten, zoals
klimmen, klauteren, mikken, balanceren en rollen.
Onder de luide sinterklaasbeats werden de opdrachten met veel enthousiasme, inzet en plezier uitgevoerd.
Tijdens het harde werken kwam een
tweetal pieten langs. Zij brachten een
gezellig bezoek aan de Warandahal en
waagden zich eveneens aan de proeven en deelden natuurlijk ook grote
hoeveelheden pepernoten uit. De pepernoten die op de grond waren beland bleven dit jaar voor het eerst netjes liggen. Er was natuurlijk ook een
pauze met limonade die ook ‘coronaproof ’ in de frisse buitenlucht werd genuttigd. Nadat in recordtempo opgeruimd was door iedereen, was er nog
tijd over voor een pieten-mix-volleybaltoernooitje. Vlak voordat de pieten
weer door moesten naar het volgende
adres, ontdekten zij dat hun zak met
cadeaus weg was. Gelukkig wilden
onze behulpzame kinderen helpen
zoeken en zo was de zak redelijk snel
weer terecht. Eind goed, al goed.

Nr. 11

ROND DE TOREN

27

