Hallo Allemaal,

Ik ben Aline Koomans. Ik ben 22 jaar en kom uit Waarder. Sinds de mini’s
volleybal ik bij DVC. Vervolgens ben ik na de jeugd naar de senioren gegaan.
Hier heb ik 3 jaar bij Dames 4 gespeeld. Dit was een erg gezellig team. Alle
meiden uit het team hebben mij veel geleerd en zo heb ik de overstap van de
jeugd naar de senioren goed ervaren. Dit jaar speelde ik in Dames 3 met Leen
als trainer. Ook van Leen heb ik veel nieuwe dingen geleerd.
Naast dat ik het erg leuk vindt om zelf te volleyballen en ook wedstrijden van
andere teams te kijken, zit ik ook in de Beachvolleybalcommissie en in het
Bestuur.
Sinds februari 2018 zit ik in de Beachvolleybalcommissie. De commissie
bestaat uit een gezellige groep waarmee we vanaf februari beginnen met de
voorbereidingen. Het afgelopen beachvolleybaltoernooi was erg geslaagd. Op
dit moment zijn wij ook weer bezig met het de voorbereiding om er een
gezellig toernooi van te maken voor de jeugd op vrijdagavond en voor de
volwassenen op zaterdag. De teams kunnen ze zich weer bijna aanmelden
voor dit jaar.
Daarnaast zit ik sinds februari ook in het bestuur, met Marloes, Anne, Manon
en Dirkjan samen. Tijdens de vergaderingen is het erg gezellig maar worden
ook de serieuze onderwerpen binnen de vereniging besproken. Het is erg leuk om mij zo met de
vereniging bezig te houden en leuke dingen te doen voor iedereen. Dit is natuurlijk ook wel lastig
omdat niet iedereen hetzelfde leuk vindt. Toen er gevraagd heb of ik het leuk zou vinden om in het
bestuur te komen, ben ik eerst bij een vergadering geweest om te kijken wat het bestuur allemaal
doet. Zo organiseren zij de kleine evenementen en houden zij contact met de andere commissies
binnen de vereniging. Uiteindelijk leek mij dit wel leuk. Daarnaast wilde ik ook wat doen voor de
vereniging wat op deze manier mooi kan.

Tot ziens!
Aline Koomans

