
BESTUURSBERICHT

Samen met Sport-  
bedrijf Doetinchem  

inventariseren we de 
mogelijkheden die 

er zijn om ergens op 
Sportpark Zuid  

activiteiten te  
verzorgen!

januari 2021

Hallo allemaal

Velen van jullie hebben dinsdag 12 januari ongetwijfeld de persconferentie van 
het kabinet gezien, waarin is aangekondigd dat de lockdown met drie weken is 
verlengd. Dat houdt in dat we in ieder geval tot dinsdag 9 februari niet in de zaal 
kunnen trainen.

Diezelfde avond kondigde de Nevobo aan dat de competitie 2020-2021 niet meer 
wordt uitgespeeld. De drie scenario’s die de bond had uitgewerkt, blijken geen  
optie. Zodra het weer mag, worden volgens de bond wel weer wedstrijden  
gespeeld, maar hoe dat programma er uit gaat zien is nog niet bekend. Vast staat 
in ieder geval dat er geen promotie of degradatie plaats vindt dit seizoen.

Hoewel we er niets aan kunnen doen, is dit natuurlijk enorm balen! We missen het 
spelletje en het onderlinge contact in de zaal. Laten we hopen dat we na 9 februari 
weer de mogelijkheid krijgen om in de zaal te ballen.

Buitenactiviteiten 
Om te kijken of we buiten wel activiteiten kunnen aanbieden – zoals we tijdens de 
eerste lockdown ook hebben gedaan – zijn we momenteel in gesprek met Sport- 
bedrijf Doetinchem (voorheen Sportservice Doetinchem). Samen inventariseren  
we of en welke mogelijkheden er zijn om ergens op Sportpark Zuid activiteiten te  
verzorgen. We hopen jullie hierover volgende week meer informatie te kunnen 
geven.

Contributie januari
Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten de contributietermijn van 
januari vooralsnog niet te innen. Afhankelijk van de maatregelen na 9 februari  
bekijken we de situatie volgende maand opnieuw. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die zich afvragen waarom er in de 
afgelopen periode wel (een gedeelte van de) contributie is geïnd, terwijl we juist 
minder - en op dit moment zelfs helemaal niet - mogen volleyballen. Uiteraard  
zouden wij als bestuur al onze leden die door de maatregelen niet kunnen volley-
ballen het liefst willen vrijstellen van contributie.

We zijn als vereniging echter ook verplichtingen aangegaan, wat betekent dat een 
aantal kosten doorlopen en/of nog onzeker zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
zaalhuur, competitiegelden, kleding, afschrijvingen en vrijwilligersvergoedingen.  
Uiteraard zijn we in gesprek met de diverse betrokken partijen om de uitgaven 
waar mogelijk te beperken.

Tevens is er onzekerheid over de inkomsten en daarom zijn we in gesprek met 
sponsoren over de lopende afspraken en met instanties (gemeente/ministerie/
sportkoepels) over mogelijke subsidies en tegemoetkomingen.
Net als voor jullie is het ook voor ons onduidelijk hoe de situatie zich verder gaat 
ontwikkelen en wanneer we überhaupt weer mogen volleyballen. Wat wel duidelijk 
is dat we samen als vereniging de opgave hebben zo goed mogelijk door de  
huidige situatie heen te komen. Sportief, organisatorisch, maar ook financieel.
Het is de taak van het bestuur daar richting aan te geven en besluiten te nemen in 
het belang van de vereniging en haar leden.
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ALV tot nader bericht uitgesteld
Diezelfde omstandigheden zijn voor ons ook reden om de ALV tot nader bericht uit 
te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, plannen we een ALV en lichten 
we jullie in.

Een sportieve groet en blijf gezond, mede namens Emiel en Geert,

Jeroen
Voorzitter van de mooiste club van Nederland


