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Hallo allemaal

Nog iets meer dan een week en dan laten we 2020 achter ons. Een bijzonder jaar
dat ons allemaal zal bijblijven. Het jaar waarin COVID-19 de wereld in zijn greep
hield met verregaande gevolgen voor iedereen. Thuis, op school, op het werk en
zeker ook in de sporthal kregen we te maken met de strenge coronamaatregelen.
Konden we in het voorjaar nog terecht op de grasvelden van ‘buurman’ Olympus
om buiten volleyballend het seizoen 2019-2020 te eindigen, na de zomer gingen
we weer fanatiek in de zaal van start. Ook de competitie 2020-2021 werd opgestart. Helaas was dit van korte duur omdat het virus weer oplaaide en sporten weer
aan banden werd gelegd.
Nadat eerst de jeugd onder 18 jaar weer mocht trainen, konden we – zij het aangepast – ook met de senioren weer de zaal in. Helaas eindigen we dit kalenderjaar in
mineur nadat begin december een nieuwe lockdown werd afgekondigd, die in ieder
geval tot 19 januari 2021 duurt.
Hoe het na 19 januari verder gaat, of we dan weer zicht hebben op hervatting van
de competitie? We weten het niet. Net als jullie wachten we de ontwikkelingen af
Samen hebben we en hopen we op de voor 12 januari 2021 aangekondigde persconferentie van het
kabinet meer positief nieuws te horen.

laten zien op een

creatieve wijze veilig Grote waardering

Wij willen op deze plek onze grote waardering uitspreken voor alle leden en

en volgens de vrijwilligers, die vanaf maart van dit jaar alles op alles hebben gezet om het volrichtlijnen te leybal mogelijk te blijven maken, ondanks de beperkende maatregelen. Samen
hebben we laten zien op een creatieve wijze veilig en volgens de richtlijnen te

kunnen trainen! kunnen trainen. Daar mogen we trots op zijn en daarvoor willen wij jullie allemaal
bedanken!

Contributie eerste helft

Gezien de onduidelijke en onzekere situatie rondom COVID-19 en de beperkende
maatregelen voor de sport, hebben we tot nu toe in de eerste helft van het seizoen
2020-201 twee contributietermijnen geïnd in plaats van de reguliere vier.
Nadat in september en oktober de contributie is geïnd, is de incasso in november
uitgebleven.
Om ervoor te zorgen dat we als vereniging over voldoende financiële middelen
blijven beschikken, gaan we eind deze maand de decembertermijn wel innen.
Omdat de (financiële) gevolgen van COVID-19 voor onze vereniging nog niet
duidelijk zijn, willen we nu geen onnodige risico’s lopen.
We zijn momenteel bezig met kostenbeheersing en het aanvragen van compensatieregelingen. Daarnaast zijn we in gesprek met onze sponsoren. Later in het
seizoen nemen we een besluit over de definitieve contributie.
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Fijne feestdagen

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen! Maak er – ondanks de beperkingen
waaraan we ons moeten houden – bijzondere dagen van met elkaar.
Geniet ervan en op naar een sprankelend, sportief en vooral gezond 2021!
Een sportieve kerstgroet, mede namens Emiel en Geert,
Jeroen
Voorzitter van de mooiste vereniging van Nederland

