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Thuis-programma:

18-1-2014
  14.30

Tupos MC1 - Grashoek MC1

Tupos MB2 - Bach SV MB1

Tupos MC2 - VC Kessel MC1

  16.30

Tupos DS2 - Livoc Liessel DS1

Tupos JB1 - SEC JB1

  18.30

Tupos DS1 - Bach SV DS1

Tupos DS4 - VC Fortutas DS2

19-1-2014
  12.30

Tupos N4.1 - S’62 N4.2

  13.30

Tupos N4.1 - HHC N4.3

Terug van weg geweest, de Toesjee. 

Het nieuwe jaar, 2014, starten we weer met de 
toesjee, een oud idee in een nieuw jasje. Deze 
nieuwe toesjee is een communicatiemiddel waarin 
we jullie op de hoogte houden van de laatste 
nieuwtjes en activiteiten. Geen pagina’s vol met 
tekst, maar kort en krachtig de belangrijkste punten 
voor jullie op een rijtje. De toesjee is een uitbreiding 
van de website, twitter, facebook en op den 
baum. Op www.vvtupos.nl vind je extra informatie, 
uitgebreide verslagen en foto’s.

Veel lees plezier!

Geslaagde bierproeverij 12 oktober 2013

Agenda.

7 Okt. 2013

Week van de scheidsrechter

12 Okt. 2013

Bierproeverij 

25 Okt. 2013

Pietentraining

17 Nov. 2013

Keuning Willem II

28 Dec. 2013

Bartjestoernooi

7 Feb. 2014

Winteractiviteit

18 Mrt. 2014

Algemene ledenvergadering

12 Apr. 2014

Ballefiës

19 & 20 Apr. 2014

Blacklight toernooi

Op vrijdag 7 februari is het weer tijd voor een 
feestje. Dit jaar organiseert dames 4 onze jaarlijkse 
winteractiviteit en het belooft een geweldig spektakel 
te worden in Country/Western stijl! Deze avond 
zullen er enkele typische Western activiteiten plaats 
vinden en het zou dan ook leuk zijn als jullie iets 
aantrekken dat past bij het thema!  Samen maken 
we er een gezellige avond van in saloon The Kazing!!
Aanvang: 19.30   

Winteractiviteit.



Aan het woord... ‘onze voorzitter’
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Fantastisch om te zien dat Toesjee weer terug is, in een iets andere vorm als 
onderdeel van een compleet media-pallet, dat bestaat uit onder andere Op den 
Baum, Facebook, Website, Twitter en nu dus ook weer Toesjee. Het bestuur 
van VV Tupos kan zich gelukkig prijzen, dat een aantal van onze leden onder 
aanvoering van Tom Heines zich hiervoor inspant. Zodat we op vele manieren 
onze activiteiten kenbaar kunnen maken. Als bestuur willen we daar ook meer en 
meer gebruik van maken om jullie te infomeren over bestuurszaken maar vooral 
ook jullie daarin te betrekken.

Een grote klus die ieder jaar weer terug komt is de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Daar zijn vooral de mensen van Technische Zaken al druk mee in de 
weer, wat doen spelers, trainers, coaches etc. Hoeveel teams krijgen we volgend 
seizoen, wie kan dan twee keer trainen gelet op de beperkte aantal zaaluren dat 
we hebben in de Sporthal. Sander Hebben (Hoofd Technische Zaken) heeft hierin 
het voortouw, waarbij hij steun krijgt van diverse mensen en uiteraard ook van het 
bestuur. 

Kortom naast onze vaste volleybalmomenten gebeurt er zeer veel binnen Tupos 
dat niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Maar oh zo belangrijk. Bedenk dat vele 
vrijwilligers, het voor jou en je teamleden mogelijk maken om het spelletje te 
kunnen spelen. Geef hun af en toe maar eens een pluim, dat ze hun vrije avond/
dag met veel plezier besteden aan de trainingen en de wedstrijden. En ook trots 
zijn op wat met elkaar allemaal doen, want inmiddels draagt iedereen een steentje 
bij aan onze club.

Veel leesplezier in deze en volgende Toesjee’s…..

Peter van Wijlick,
Voorzitter Volleybalvereniging Tupos Baarlo

VV Tupos in beeld.


