
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 september 2020 
nieuwsbrief 2 seizoen 2020-2021 

 

Corona-update 
 

Het seizoen is weer begonnen en we zijn weer aan het spelen in 
de hal! Dat was voor iedereen even wennen. De sporthal heeft 
er alles aan gedaan om zich te houden aan de richtlijnen van 
de RIVM. Kleedkamers, tribunes en de kantine zijn afgeplakt en 
voorzien van routing. Bepaalde gebieden zijn afgezet en er is 
desinfectie bij binnen komst.  
 
Als SVI zijn we ook continu bezig met de actuele situatie en 
richtlijnen rond de coronacrisis. Hierbij kijken we dagelijks naar 
ontwikkelingen bij het RIVM, NOC*NSF en de Nevobo. Nieuwe 
informatie zullen wij direct vertalen naar SVI richtlijnen en deze 
via onze speciale corona-informatiepagina op onze website of 
via social media met jullie delen. De link hiervoor is: 
 
Ook kregen we van verschillende leden opmerkingen en 
vragen. Eén van deze vragen ging over de ventilatie in de hal. 
Deze is vóór de zomervakantie gecontroleerd door een 
professioneel bedrijf en goedgekeurd. Daarnaast is de ventilatie 
aangepast om 24 uur per dag de lucht naar buiten af te zuigen. 
 
We begrijpen dat niet iedereen meteen staat te springen om te 
gaan sporten in deze onzekere tijd. We hebben in de sporthal 
overleg gehad, hebben de situatie ter plekke bekeken en 
natuurlijk ook gekeken naar de veiligheid van onze leden. We 
hebben alles goed overwogen en willen iedereen toch in de 
gelegenheid stellen om weer snel te kunnen gaan sporten, ook 
omdat we al zo'n lange tijd gemist hebben. 
 
Natuurlijk snappen we de bezwaren en begrijpen we dat 
iedereen voor zichzelf een afweging maakt om nu al wel of niet 
te komen trainen. In ieder geval vinden we het fijn als jullie met 
ons meedenken en ook aangeven wanneer je informatie mist. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat alles goed verloopt. 
 
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar: 
corona@svivolleybal.nl  
 
 

Nieuw school- en sportjaar? 
 
De vakantie zit er weer op. In 
ieder geval voor de jeugd 
van SVI Volleybal en hun 
ouders. Nu we allemaal weer 
begonnen zijn met sporten, 
werken en naar school gaan, 
worden er ook weer allemaal 
webwinkels bezocht om 
nieuwe artikelen aan te 
schaffen.  
 
Zoek je nog nieuwe 
sportkleding, een nieuwe 
sporttas, een mooie rugzak 
voor school, of ga je een 
fotoboek maken vol 
herinneringen aan de mooie 
vakantie in eigen land? Denk 
dan ook aan SVI Volleybal.  
 

 
 
Je kunt nog steeds meteen 
helpen via onderstaande link:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijke data: 
 
1 september 2020  nieuwe update NeVoBo - Corona 
1 september 2020  trainersbijeenkomst 19.30 – 21.00 uur 
8 september 2020  vaardigheidstraining scheidsrechters 19.00 – 20.30 uur 
2 oktober 2020  ALV 
12 – 16 oktober 2020 herfstvakantie regio Noord 
 

mailto:corona@svivolleybal.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3684&so=ma


 

 
Coronarichtlijnen SVI Volleybal 
 

- Heb je griep verschijnselen, neusverkouden of 
koorts? BLIJF THUIS! 

- Ontsmet je handen bij binnenkomst en vertrek. 
- In de zaal zijn looproutes aangebracht, respecteer 

deze en houd vooral rekening met elkaar en geef 
elkaar de ruimte. 

- Kom omgekleed naar de zaal! Ouders die jeugd komen brengen, zet uw kind buiten af en 
haal hem/haar hier ook weer op. Kom niet onnodig de zaal in! 

- Voor de trainers geldt: doe voor de training even een gezondheidscheck met de spelers. 
Zie je iemand hoesten/niezen? Wijs de betreffende speler daarop en stuur deze zo nodig 
naar huis. 

- Kleedkamers zijn open voor maximaal 5 volwassenen tegelijk. Respecteer de afgeplakte 
plekken en houd 1,5 meter afstand. Ook als er gebruik gemaakt wordt van de douche, 
gebruik alleen de toegestane plaatsen (maximaal 3 personen). Algemeen geldt; douche 
zoveel mogelijk thuis. 

- De kantine is geopend voor beperkt bezoek. Bepaalde plaatsen zijn afgeplakt en er zijn 
looproutes aangebracht. Respecteer deze en geef elkaar de ruimte, gebruik je gezond 
verstand! 

- Voor jeugdspelers en ouders: Houd 1,5 meter afstand tot alle 18+-ers en andermans 
kinderen. 

Schoonmaakmiddelen voor materialen 

In de sporthal staat voor ieder team een flesje en een theedoek klaar. Deze kun je 
gebruiken om de materialen mee schoon te maken. In de flesjes zit schoonmaakmiddel 
met water. Dit is geheel volgens de richtlijnen van de NeVoBo, NOC*NSF en het RIVM.   

De schoonmaakmiddelen zijn de verantwoordelijkheid van het team. Wil ieder team het 
flesje en de theedoek meenemen en zelf zorgen voor het aanvullen van de 
schoonmaakmiddelen of het wassen van de theedoek? (CMV jeugd, vooralsnog 
uitgezonderd). Over twee weken beginnen hopelijk de wedstrijden weer en is het, 
wanneer je uit speelt, ook wel prettig om het dan ook mee te hebben. Daarnaast 
hebben we dan de tafels ook weer nodig om te tellen.  

 



Wolkbreukje 

De eerste trainingen 
van het seizoen 
werden ruw 
onderbroken door 
een enorme 
wolkbreuk. Doordat 
de sporthal lager ligt 
dan de omliggende 
percelen en de 
pomp de grote 
hoeveelheid water 
niet aankon, kwam het onder de deuren van de 
sporthal door.  

De aanwezige jongens en heren hebben met 
man en macht geholpen om dit wassende water 
buiten te houden en op te drogen.  

De sporthal was erg blij met jullie hulp en we 
moesten jullie nogmaals nadrukkelijk bedanken in 
de nieuwsbrief! Hierbij gedaan!! 

Samen SVI!! 😉😉 

 

 

Zaterdag 19 september start de landelijke 
lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij 
doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk 
loten verkopen. Een lot kost €3,-, waarvan 80% 
(dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.  

Verantwoord loten verkopen 

Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een 
verantwoorde manier loten gaan verkopen. Zo 
staat op de voorzijde van het boekje een online 
verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen 
delen of kopers op afstand kunnen scannen met 
hun telefoon.  

Ook onze senioren krijgen een mail van SVI, met 
daarin een link naar een persoonlijke 
verkooppagina. Zo kan iedereen Coronaproof 
meedoen met de inzameling. 

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons 
doel te behalen met behulp van de steun van 
familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! 
Juist nu kunnen we die extra steun goed 
gebruiken.

VAARDIGHEIDSTRANING SCHEIDSRECHTERS 

Om komend seizoen weer competitie te 
kunnen spelen hebben we natuurlijk 
voldoende scheidrechters nodig. Heb je jouw 
licentie nog niet? Doe dan de spelregeltoets 
online en kom naar de vaardigheidstraining 
op dinsdag 8 september! 

 

VACATURES 
De afgelopen periode zijn enkele vacatures  
bezet. We zijn blij dat mensen zich in blijven zetten 
voor SVI. Wil je weten wat jij nog voor onze club 
zou kunnen betekenen, kijk dan even op de site : 
https://svivolleybal.nl/vereniging/vacatures 

Met spoed zijn we echter op zoek naar twee 
mensen die de volgende functies zouden kunnen 
bezetten: 

Corona coördinator 

Ben jij vanuit je werk of interesse enorm op de 
hoogte van de ontwikkelingen van het 
Coronavirus en de maatregelen en richtlijnen van 
het RIVM en kun je dit op een duidelijke manier 
verwoorden naar een grote groep mensen. Zou je 
mee willen denken over hoe wij als vereniging 
met het Covid19 virus om moeten gaan? Dan 
zoeken we jou!! 

Zaalhuur coördinator 

We zijn op zoek naar iemand die de 
communicatie met de beide sporthallen op zich 
wil nemen. Je stemt met de sporthallen af over de 
zaalhuur van alle velden en zorgt ervoor dat 
veranderingen nauwgezet doorgevoerd worden. 

 

ALLE BALLEN VERZAMELEN….. 

DE KOMENDE PERIODE ZAL HET MATERIAALBEHEER 
DE BALLEN IN GAAN NEMEN EN GAAN 
HERVERDELEN, ZODAT WE ALLEMAAL WEER MET DE 
JUISTE BALLEN GAAN SPELEN.

https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/ 

https://svivolleybal.nl/vereniging/vacatures
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/

	Coronarichtlijnen SVI Volleybal

