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Er wordt inmiddels al 
volop gewerkt aan de 
voorbereidingen voor 

seizoen 2020-2021

24 april 2020

Hallo allemaal

Wat een bizar einde van het volleybalseizoen beleven we met ons allen! Ons  
jubileumseizoen eindigde in maart toen we op advies van het RIVM vanuit de 
Nevobo het bericht kregen dat we per direct alle wedstrijden en trainingen moesten 
staken. In eerste instantie tot eind maart, maar al snel werd duidelijk dat de com-
petitie niet uitgespeeld zou gaan worden. Niet veel later gevolgd door het besluit 
dat de ‘stand van het moment van stilleggen van de competities’ ook meteen de 
eindstand van de competitie 2019-2020 was.
Jammer, en voor een aantal teams best zuur omdat ze op weg naar een  
kampioenschap of promotieronde waren, maar gedwongen door het coronavirus 
zag de Nevobo geen andere uitweg. Begrijpelijk ook, want de gezondheid van 
volleyballers (en andere sporters) mag niet op het spel staan. 
En met de promotie van Heren 3 naar de tweede divisie en Heren 2 naar de  
Topdivisie hebben we in ieder geval twee mooie promoties te pakken! 

Voorlopig nog geen zaalsport 
Na de persconferentie van minister-president Rutte op 21 april is duidelijk dat zaal-
sporten voorlopig nog niet zijn toegestaan. Vanuit de Nevobo hebben we inmiddels 
bericht ontvangen dat zij zich nu volop gaan richten op het volgende seizoen,  
ervan uitgaande dat we eind augustus/begin september weer kunnen volleyballen 
in de zaal. Die voorbereidingen hebben wij inmiddels ook in gang gezet.  
Wij werken samen met de TC aan de voorlopige zaalindeling en bijbehorende 
trainingsschema’s. Ook buigt de TC zich over de teamindelingen. Zodra daarover 
meer bekend is, worden jullie hierover geïnformeerd.

Afwikkeling contributie
Direct na het staken van alle activiteiten zijn door het bestuur maatregelen  
genomen om financiële schade zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel er nog veel 
onduidelijkheden zijn is er inmiddels meer zicht op de mogelijke financiële conse-
quenties. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat er dit seizoen geen activiteiten 
meer zullen plaatsvinden. Het huidige financiële inzicht heeft het bestuur doen 
besluiten contributietermijn 7 van 8 (deze stond eerder gepland voor eind maart) 
begin mei alsnog te gaan incasseren.
 
Er wordt uiteraard getracht de financiële consequenties voor de vereniging te 
beperken en de financiële huishouding gezond te houden. Afhankelijk van de 
voortgang en financiële ontwikkelingen zal door het bestuur worden bepaald of 
het incasseren van een laatste contributietermijn noodzakelijk is. We verwachten 
hierover in mei definitieve duidelijkheid te hebben.
De financiële afhandeling en verantwoording van seizoen 2019-2020 wordt  
uiteindelijk besproken en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering die in het 
najaar van 2020 zal plaats vinden.

Geen Voorjaars-ALV
In verband met de nieuwe ‘anderhalve meter-regels’ en het verbod om samen 
te komen is het voorlopig onmogelijk om een Algemene Ledenvergadering uit te 
schrijven. Deze stond voor de maand mei gepland.



We zijn volgens de statuten verplicht om minimaal één keer per jaar een Algemene 
Ledenvergadering uit te schrijven en op die vergadering moet (financieel) verant-
woording worden afgelegd over het afgelopen boekjaar.
Aangezien we tijdens de Voorjaars-ALV traditiegetrouw de begroting voor het  
komende seizoen behandelen, stellen we voor de begroting van het seizoen  
2020-2021 te behandelen tijdens de Najaars-ALV, die we voor oktober 2020 willen 
agenderen. Tijdens die ALV behandelen we dan ook de jaarcijfers van seizoen 
2019-2020. De uitnodiging voor deze ALV ontvangen alle leden uiterlijk twee  
weken voor de vergadering.

Geen Grastoernooi en jubileumfeest
De coronacrisis betekent ook dat we helaas een streep hebben moeten zetten 
door het jubileumweekend in mei met daarin ook het Grastoernooi en het Jubi-
leumfeest op 16 mei. We hadden het seizoen waarin we 50 jaar bestaan graag 
feestelijk en groots afgesloten, maar het kan helaas niet anders. 
Samen met de Feestcommissie en Jubileumcommissie gaan we nog wel bekijken 
of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld het Grastoernooi en Jubileumfeest na 
de zomer alsnog te organiseren, maar daarover kunnen we nu nog niets zeggen. 
Daarvoor moeten we eerst weten of, hoe en wanneer we na de zomer weer  
kunnen opstarten. 
Ook hiervoor geldt dat we jullie op de hoogte houden.

Afsluitend wensen we jullie allemaal vooral een goede gezondheid!

Namens Emiel en Geert een sportieve groet,

Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland
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