Voor degene die mij nog niet kennen wil ik mij langs deze weg
aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Angelique Kreulen - Schipper. Ik ben 58 jaar,
getrouwd met Han. Wij hebben 2 kinderen Marissa (31) en
Jens (28).
Momenteel wonen wij in De Rijp maar ik ben geboren en
getogen in Zaandam.
Mijn volleybal verleden startte op 12 jarige leeftijd bij de
toenmalige volleybalvereniging de Uithoek .
Een ernstig auto ongeluk, op weg naar een toernooi, was een
flinke tegenslag in mijn verdere volleybal loopbaan.
Ik heb uiteindelijk nog derde visie gespeeld maar ben daarna voor lange tijd als
speler uit het volleybalveld verdwenen.
Met een volleyballende man, en nog enige tijd in de jeugd spelende zoon, ben ik wel
altijd
betrokken gebleven bij het volleybal in de Zaanstreek!
Eens een volleybal hart, altijd een volleybal hart.
In 2013 kwam ik in aanraking met zitvolleybal in Haarlem en in 2015 heb ik in overleg
met
het bestuur van VV Zaanstad een zitvolleybal afdeling opgezet.
Hier ben ik nu de contactpersoon en trainster/speelster van het 2e team van.
Ook ben ik vrijwilliger bij de NeVoBo en mag ik als “teamguide” bij grote toernooien
(WK/EK)
teams, namens de Nevobo, gedurende het toernooi begeleiden.
In de zorg probeer ik als vrijwilliger nog een steentje bij te dragen en ben ik vice
voorzitter
van de Cliëntenraad van een verzorgingshuis in Oostzaan.
Blijft er na volleybal nog wat tijd over dan brengen wij deze graag door in de natuur
en in
onze caravan die permanent in het mooie Zwitserland staat; ons tweede thuis.
Toen Wim en Bert mij eind vorig jaar benaderden voor de functie van voorzitter was
ik zeer
verrast en heb daar lang en goed over nagedacht.
Het is en blijft een uitdaging om opvolger te mogen worden van Bert Sombroek,
iemand die
zo lang zijn sporen voor de club heeft verdiend en die zijn naam onlosmakelijk
verbonden is
en blijft met VV Zaanstad.
Vier vertrekkende bestuursleden is nogal wat en ook voor mij was het belangrijk te
weten
met wie we dan het nieuwe bestuur zouden kunnen gaan vormen.
Ik ben dus erg blij dat we i.i.g. voor de functie van bestuurslid technische zaken
Helen bereid
gevonden hebben deze klus te klaren.
De kijk op hoe we onze volleybal sport beleven is aan het veranderen en vraagt
soms
nieuwe inzichten waarbij we dus alle input en hulp van de leden nodig zullen hebben.
Met elkaar hopen we zo VV Zaanstad te kunnen voorbereiden op de toekomst.
Angelique Kreulen

