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nieuwsbrief 4, seizoen 2020-2021 

 
Opbrengst  
Grote ClubActie 
 
De Grote ClubActie heeft dit 
jaar maar liefst Euro 2628,00. 
opgebracht! Een mooi bedrag 
dat we goed kunnen gebruiken 
voor onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De topverkopers en 
jeugdteams die meer dan 15 
loten per persoon verkocht 
hebben, worden zo snel 
mogelijk bekend gemaakt. 
 
Iedereen bedankt voor jullie 
inzet! 
 
Meer info op 
https://svivolleybal.nl/grote-
clubactie/ 

Belangrijke data: 
Kijk ook op: 
www.svivolleybal.nl/agenda/ 
 
Bestuursvergadering:  
- 14 januari 2021 (breed) 
- 11 februari 2021 (hoofd) 
- 11 maart 2021 (breed) 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- 16 januari 2021 
- 13 februari 2021 
 
 
NB: 
Wij hopen van af 20 januari 
2021 weer te mogen gaan 
trainen. Uiteraard zullen wij jullie 
tijdig informeren. 

 

Van het bestuur 
 
We schitterden helaas maar weinig op het volleybalveld dit jaar. 
Daarom ontvangen jullie binnenkort van ons als bestuur een 
klein gebaar. 
Alternatieven om te strijden, sporten, stralen, plus een Zwolse 
(volley)bal. 
Hopelijk treffen we elkaar weer heel snel in de hal! 

Kijkend naar Sporthal Zwolle Zuid waar op een doordeweekse 
woensdagavond het licht uit is en de parkeerplaats leeg, denk 
ik aan het bijzondere jaar dat we met elkaar hebben gehad, 
ook als vereniging.  

Terugblikkend ben ik onder de indruk van de enthousiaste en 
creatieve manier waarop we toch vorm hebben gegeven aan 
activiteiten als vereniging. We trainden op het gras, in het zand 
en, hoewel erg kort, in kleine groepen. Teams zochten elkaar 
online op om te borrelen, te gamen of workouts te doen. En 
wanneer het kon en mocht, leefden we ons flink uit in de hal.  

Bij deze wil ik graag stilstaan bij alle vrijwilligers die in dit 
bijzondere jaar onze vereniging weer draaiende en verbonden 
hebben gehouden. We kwamen met elkaar voor keuzes te 
staan waar geen draaiboeken voor klaar lagen en soms was 
het zetten van een stap extra even nodig. Dank jullie wel voor 
jullie tomeloze inzet! 

Tot slot richt ik me graag ook tot jullie allemaal, als leden van 
onze mooie vereniging. We hebben met elkaar minder kunnen 
genieten van de volleybalsport en gezelligheid in de kantine 
dan anders.  Hopelijk volgend jaar weer veel meer van dit alles. 
Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid, steun en begrip!  

Hele fijne feestdagen en een sportief 2021 gewenst, 
ook namens mijn medebestuursleden,  

Linda Oosterheert 

(klik op onderstaande afbeelding voor onze eindejaarsgroet) 
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https://youtu.be/z6npMkfV00Y


 

  

SponsorKliks 
 
Ga je nog online  
shoppen voor Kerst?  

Denk dan ook even  
aan SVI Volleybal en SponsorKliks.  

Door je aankopen via SponsorKliks te doen, 
sponsor je zelf direct SVI. Kost je niets extra en 
wij zijn ermee geholpen. 

Via onderstaande link kom je op onze SVI 
pagina bij SponsorKliks. Selecteer de online-
shop waar je wilt bestellen en doe vervolgens 
je inkopen.  

SVI Sponsorkliks   

 
 
 
 
 

Vrijwilligers bedankt! 
 
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Gelukkig zijn er veel leden die op welke manier dan ook 
helpen om alles binnen de club te regelen en te organiseren. 

Via deze weg willen we alle vrijwilligers hiervoor bedanken! 

Op dit moment komen we echter ook nog vrijwilligers tekort. Zeer urgent zoeken we een 
zaalhuurcoördinator en leden voor de sponsorcommissie. Belangrijke rollen binnen onze club, waar 
we echt niet zonder kunnen. Graag komen we in contact met leden die invullen willen geven aan 
deze vacatures. 
Daarnaast zoeken we leden voor de vrijwilligers-, activiteiten- en technische commissie. 

Voor meer info en alle vacatures: https://svivolleybal.nl/vereniging/vacatures/ 

 

 
 
 

Sportboom 
 
Wij hebben dit jaar meegedaan aan 
Sportboom. Een nieuw initiatief waarbij je een 
kerstboom voor jezelf koopt of aan iemand 
schenkt en een donatie van €3,50 tot €6,00 per 
verkochte boom (afhankelijk van formaat) naar 
je gekozen sportclub gaat. Wij zijn blij met alle 
extra inkomsten, zeker in Corona-tijd waardoor 
andere acties zoals voorgaande jaren niet 
mogelijk zijn. 

Ondanks dat deze actie door de lockdown 
eerder gestopt is dan verwacht, zijn er 19 
bomen voor ons verkocht met een mooi 
eindbedrag van Euro 95,00. 

https://svivolleybal.nl/sportboom/ 

 

 
          

 
 
 
 
 

  

Challenge 
De challenge hebben we daarom ook verlengd. Maak een leuke video van een 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 januari 2021 bepaald. 

Zo kunnen we toch samen als club trainen! 

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

 

SVI Home Workout – Challenge 
Door de verscherpte maatregelen kan er helaas niet meer 
getraind worden in de hal, maar je kunt thuis nog wel onze SVI 
Home Workouts doen. Er staan 2 workouts, gemaakt in 
samenwerking met onze sponsor FysioZwolle, op onze speciale 
SVI Home Workout pagina. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3684&cn=nl&ln=nl
https://svivolleybal.nl/vereniging/vacatures/
https://svivolleybal.nl/sportboom/
http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/
mailto:bestuur.communicatie@svivolleybal.nl
https://svivolleybal.nl/home-workouts/
https://svivolleybal.nl/home-workouts/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3684&cn=nl&ln=nl


 

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 
 

           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 
 
 

Sponsor: FysioZwolle 
 
Onze buren vlak naast onze sporthal, zijn al een aantal jaren betrokken bij onze  
vereniging. Recentelijk hebben ze ons geholpen bij het maken van 2 leuke workouts. 

FysioZwolle is een fysiotherapiepraktijk met zeven vestigingen in Zwolle, één in Dalfsen en één in 
Raalte. Hier zijn deskundige fysiotherapeuten werkzaam, die u kunnen helpen zoeken naar een 
oplossing voor uw lichamelijke klachten op het gebied van spieren en gewrichten. Binnen de praktijk 
zijn alle specialisaties vertegenwoordigd. De behandelingen die zij leveren zijn volgens de meest 
actuele behandelmethodes en richtlijnen. Al hun fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG-
register en het Keurmerk Fysiotherapie. Sinds 2011 zijn ze Plus-praktijk en Topzorg-praktijk. 

www.fysiozwolle.nl 

Corona-update  
 
Het kabinet heeft stevige maatregelen aangekondigd in de strijd met het coronavirus, 
dat veel harder om zich heen grijpt dan we met z’n allen hoopten. Dit nieuwe pakket  
heeft veel impact, in heel Nederland en ook voor ons als volleybalvereniging. Dit houdt in dat er in 
ieder geval tot en met 19 januari geen binnensport beoefend kan worden door amateursporters. 
Onze sporthallen Zwolle Zuid en On Campus zijn dus voor ons gesloten en er kan niet getraind 
worden. 

Scenario's worden opnieuw bekeken 
Naar aanleiding van deze maatregelen zal door de Nevobo opnieuw worden gekeken naar de 
scenario’s voor de herstart van de breedtesportcompetities. 

Volgende persconferentie 
Op dinsdag 12 januari 2021 vindt er een nieuwe persconferentie plaats. Naar aanleiding van deze 
persconferentie zullen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Tot die tijd: Blijf gezond en kijk naar elkaar om! 

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.fysiozwolle.nl/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://svivolleybal.nl/corona/

