
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 november 2020 
nieuwsbrief 3, seizoen 2020-2021 

 
Sponsor zelf SVI door je 
aankopen via 
SponsorKliks te doen! 
 
November en december zijn 
de cadeaumaanden bij uitstek. 
De Sint is inmiddels al weer in 
het land en ook tijdens de kerst 
geven we elkaar graag een 
presentje.  
 
Mocht je dit nu online gaan 
regelen, denk dan even aan 
SVI Volleybal en SponsorKliks.  
 
Eén van de meest effectieve 
methoden om SponsorKliks niet 
meer te vergeten is het 
installeren van de 
zogenaamde SponsorKliks 
Bestelknoppen. 
Binnen enkele seconden voeg 
je jouw favoriete webwinkels 
toe aan je internetbrowser. Hoe 
je dit kunt doen staat in een 
uitlegfilmpje. Deze vind je HIER 
 
Je kunt nog steeds meteen 
helpen via onderstaande link:  
 
 
 

Belangrijke data: 
 
Bestuursvergadering:  
- 10 december 2020  
- 14 januari 2020 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- 12 december 2020  
 
NB: 
On Campus gesloten tijdens de 
kerstvakantie en 11 t/m 14 en 
18 t/m 21 januari 2021. 
 
Sporthal Zwolle Zuid gesloten 
tijdens de kerstvakantie. 

 

Van het bestuur 
 
Het blijven moeilijke tijden voor sportend Nederland en dus ook 
voor ons als volleyballers van SVI. De jeugd kan trainen, maar 
mag geen wedstrijden spelen en de senioren kunnen helaas 
helemaal niet in actie komen. Voorlopig is het nog even 
volhouden, hoop dat het verder wel goed gaat met iedereen. 
Vanuit het bestuur missen we het spelen, het contact met jullie 
en het achteraf napraten met een drankje in de kantine. Hopelijk 
is het binnenkort weer mogelijk elkaar te treffen in de sporthal. 

Hoewel we sportief niet direct actief zijn binnen SVI, zijn we wel 
druk met andere zaken bezig. Zo hebben Linda, Charlotte en 
Nynke het online inspiratie-evenement van Sportservice 
bijgewoond, waar zij enkele interessante webinars hebben 
gevolgd. 

Linda en ik hebben een gesprek gehad met de wethouder 
Sportzaken van Zwolle en Sportservice.  Zelf ben ik aangesloten 
bij een rondetafelgesprek met voorzitters van andere 
sportverenigingen in Zwolle. In deze gesprekken delen we de 
problemen die we in deze Coronatijd tegenkomen, maar zijn we 
ook bezig om naar de toekomst te kijken. Wat leren we van deze 
tijd en wat kunnen we meenemen als straks de situatie weer 
verder teruggaat naar normaal. Dit levert interessante 
gesprekken op, al is er nog niet direct heel veel concreets over 
te melden. 

Verder gaan we vanuit SVI iemand voordragen voor het 
regiobestuur van de NeVoBo bondsraad. Dit is Maria van 
Oorschot, zij zit al langer in dit regiobestuur. Voor een volgende 
termijn moet ze door een club worden voorgedragen. Ze heeft 
gevraagd of het SVI-bestuur haar wil voordragen, haar dochter 
speelt namelijk bij SVI. We denken dat ze ons goed kan adviseren 
met haar kennis vanuit deze functie.  

We houden als bestuur de informatie uit Den Haag, van NOC/NSF 
en NeVoBo goed in de gaten en we laten het natuurlijk zo snel 
mogelijk weten wanneer er veranderingen zijn. In overleg met de 
zaal bekijken we wat er wel en niet mogelijk is om straks weer in 
de sporthal actief bezig te kunnen zijn. 

Tot die tijd wens ik, namens het volledige bestuur van SVI, ieder 
gezondheid toe en we hopen dat we weer snel kunnen 
volleyballen. 

Otto Taborsky 
(Mede)voorzitter SVI 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_X0lBbloZU&feature=youtu.be
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3684&so=ma


 

  

Grote ClubActie –  
Inleveren Verkoopboekjes 
 
Inmiddels zijn onze leden druk bezig met het 
verkopen van loten voor de Grote Clubactie.  
Het is mogelijk om papieren loten te verkopen  
tot 16 november 2020. De boekjes moeten vóór 
17 november 2020 ingeleverd zijn. 
 
Dit kan in de inleverbox die in de sporthal staat, 
in het hok voorbij de kantine direct aan de 
rechterkant.  
Online loten kunnen daarna nog worden 
verkocht tot en met 24 november 2020. 
 
Meer info op: 
https://svivolleybal.nl/grote-clubactie/ 

 

 
          

 
 
 
 
 

Rabo Clubsupport opbrengst 
 
Wij hebben van de Rabobank een gouden envelop met een  
fantastische bijdrage van Euro 641,87 ontvangen!  

Dit bedrag zal ingezet gaan worden voor het opleiden van onze  
trainers en het organiseren van clubactiviteiten (coronaproof). 

Bedankt voor het stemmen en Rabobank bedankt voor de steun!          

 
 
 
 
 

Website en Social Media 
 
Hebben jullie onze nieuwe website al bezocht? 
Deze wordt regelmatig voorzien voor van nieuws 
en updates. Ook kunnen jullie ons volgen op 
Facebook en Instagram. Hier posten we korte 
berichten, waarvan de volledige info op de 
website te vinden is. 

Om nog meer leuke berichten te kunnen 
plaatsen, vragen we jullie als leden om ook 
dingen met ons te delen. Dit kan door tekst en 
beeldmateriaal toe te sturen naar: 
bestuur.communicatie@svivolleybal.nl 
Denk hierbij wel aan de AVG-regels 
(toestemming voor foto’s en tekst). 

Zo kunnen we nog meer Samen SVI zijn!  

 

 
          

 
 
 
 
 

  SVI Home Workout – Challenge 
Nu er door een groot aantal teams niet normaal getraind kan 
worden, hebben we in samenwerking met onze sponsor 
FysioZwolle 2 workouts gemaakt. Met deze SVI Home Workouts 
kun je alleen of, nog leuker, samen met je team online trainen  
en fit blijven. De eerste workout staat inmiddels op onze website 
op de speciale SVI Home Workout pagina en de socials, de 
tweede volgt binnenkort. 

Challenge 
MAAR, we challengen jullie als team of samen met een aantal team- of clubgenoten om ook een 
workout op te nemen (wel coronaproof natuurlijk) en naar ons toe te sturen. Iedereen kan mee doen, 
van mini’s, jeugd tot senioren en recreanten. De leukste, origineelste, zwaarste of grappigste maakt 
kans op een leuke prijs. Dus ga de uitdaging aan en maak een leuke workout (met rechtenvrije muziek 
eronder), sla je video op als MP4 en stuur deze via Wetransfer naar het volgende mailadres:  
bestuur.communicatie@svivolleybal.nl. Vermeld ook je naam, team en mailadres. 

Met jullie hulp hopen we regelmatig nieuwe workouts op onze website en socials te kunnen plaatsen. 
De prijswinnaar wordt na 20 december 2020 bepaald. 

Zo kunnen we toch samen als club trainen! 

Kijk snel op: https://svivolleybal.nl/home-workouts/ 

https://svivolleybal.nl/grote-clubactie/
https://svivolleybal.nl/
http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
mailto:bestuur.communicatie@svivolleybal.nl
https://svivolleybal.nl/home-workouts/
mailto:bestuur.communicatie@svivolleybal.nl
https://svivolleybal.nl/home-workouts/
http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/


 

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 
 

           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 
 
 

Nieuwe balsponsor: Thereca 
 
Wij hebben dit seizoen een nieuwe balsponsor: Thereca. Zij steunen onze vereniging en hierdoor 
hebben we weer een groot aantal nieuwe ballen kunnen aanschaffen.  

Thereca is al 150 jaar dé projectinrichter en fabrikant voor jouw inspirerende leef- en/of 
werkomgeving, gevestigd nabij Zwolle. Een inspirerende leef- en/of werkomgeving is voor iedereen 
anders. Zij creëren die omgeving door middel van een vakkundig advies, een eigen ontwerpstudio 
en productie in eigen beheer. Ga je binnenkort bepaalde ruimtes een upgrade geven, of ga je met 
de organisatie naar een nieuw pand? Dan is het verstandig om vooraf een plan te maken hoe je 
invulling geeft aan de inrichting. Daarvoor ben je bij projectinrichter Thereca aan het juiste adres. 

www.thereca.nl 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 
 
 
 
 

Corona-update en Contributie 
 
Dit kalenderjaar zullen er geen competitiewedstrijden meer gespeeld worden, het  
bekertoernooi volledig geschrapt  en de voorronde van het NOJK (9 jan.) gaat niet  
door. De NeVoBo heeft inmiddels enkele scenario’s voor hervatting van de competitie geschetst, 
afhankelijk van wanneer er groen licht gegeven wordt vanuit de overheid: 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie 

De volgende maatregelen gelden op dit moment bij SVI: 
• alle competities zijn stilgelegd, 
• alle seniorenteams en recreanten trainen niet, 
• ABC-jeugd en CMV kunnen "gewoon" blijven trainen  

 
We realiseren ons dat we hiermee onze leden boven de 18 weinig bieden, maar we tot op heden 
wel contributie blijven innen. In verband met alle onzekerheden ,waarmee wij als vereniging 
momenteel te maken hebben, willen wij toch voorlopig de volledige contributie blijven innen. Wel 
willen we hierbij aangeven dat we over zullen gaan tot compensatie, zodra we helderheid hebben. 
Mogelijk is dit pas aan het einde van het seizoen, maar weet dus dat we hiermee bezig zijn. 
 
Meer info op: https://svivolleybal.nl/corona/ 
 
 
 
          

 
 
 
 
 

MAILADRESSEN 
Bestuur:      secretaris@svivolleybal.nl     
facilitair:      bestuur.algemeen@svivolleybal.nl 
activiteiten:      activiteitencommissie@svivolleybal.nl   
sponsoring:      sponsorcommissie@svivolleybal.nl  
coördinatie teams/aanmelden:  tc@svivolleybal.nl 
vertrouwenspersoon:    vertrouwenspersoon@svivolleybal.nl 
recreatie:      recreatiebestuur@svivolleybal.nl 
nieuwsbrief/ social media / website:  bestuur.communicatie@svivolleybal.nl 
 
Wijziging adres, mail, telefoonnummer doorgeven of afmelden: ledenadministratie@svivolleybal.nl 

https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18
http://www.thereca.nl/
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://svivolleybal.nl/corona/

