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Van het bestuur

Steun SVI via SponsorKliks!

Op zaterdag in de sporthal en de kantine rondhangen, zelf je
wedstrijd spelen of wedstrijden van anderen bekijken.. Samen
vanaf de hal terug naar huis fietsen en nog even op straat staan
te kletsen met je teamgenoot.. En zelfs het inlopen voor de
training, waarvan je normaal hoopt dat je trainer er een oefening
mét bal voor in de plaats doet.. Missen jullie het ook? Helaas is dit
nieuwe jaar begonnen zonder volleybal. Wij hopen dat jullie
manieren vinden om in beweging te blijven en het gezellig te
hebben.

Online winkelen doet iedereen
wel eens, zeker in deze tijd. Wist
je dat je heel eenvoudig SVI
kan steunen door online te
shoppen.

Ondanks dat er niet gevolleybald kan worden, zitten wij als
bestuur niet stil. Een tijd geleden hebben we al een mooie stap
gezet in het formuleren van onze stip op de horizon. Ben je nog
niet bekend met waar wij in 2025 willen staan? Kijk dan eens hier
op onze website! De komende maanden willen wij aan de slag
met hoe we onze vereniging zo kunnen inrichten dat we ook
daadwerkelijk dichterbij deze stip komen. Opnieuw ondersteund
door Sportservice Zwolle gaan wij aan de slag met het opzetten
van een structuur waarin initiatieven die ons helpen om richting
de stip te komen op juiste wijze ondersteund worden en de
betrokkenheid van een ieder van jullie hierbij te vergroten. Wil je
hierover meedenken of heb je al een goed idee, laat het ons dan
vooral weten!
Eerder hebben wij jullie al laten weten dat wij ons realiseren dat
we jullie als leden helaas weinig kunnen bieden, terwijl we wel
contributie blijven innen. Nu niemand meer kan trainen is dit
helemaal het geval. De financiële onzekerheden zijn voor ons
echter
nog
niet
veranderd.
Ons
standpunt
zoals
gecommuniceerd tijdens de ALV blijft dan ook dat we over zullen
gaan tot compensatie zodra we meer helderheid hebben.
Kijkend naar onze huidige financiële situatie kunnen we hierbij
wel aangeven dat tegemoetkoming van de contributie over
afgelopen ‘lockdownmaand’ nu realistisch lijkt. Aan het einde
van het seizoen zullen we overgaan tot daadwerkelijke
compensatie als dat nog steeds passend is.
Goede gezondheid gewenst en hopelijk treffen we elkaar snel, al
is het dan online bij 1 van de aankomende activiteiten (zie
verderop in deze nieuwsbrief)!

Door je aankopen via
SponsorKliks te doen, sponsor je
zelf direct SVI. Kost niets extra
en wij zijn ermee geholpen.
Via onderstaande logo-link kom
je op onze SVI-pagina bij
SponsorKliks. Selecteer de
online-shop waar je wilt
bestellen en doe vervolgens je
inkopen.

Belangrijke data:

Kijk ook op:
www.svivolleybal.nl/agenda/
Online SVI Bingo:
- 5 februari 19.00 en 20.30 uur
Bestuursvergadering:
- 11 februari 2021 (hoofd)
- 11 maart 2021 (breed)
- 15 april 2021 (hoofd)
Kopij voor nieuwsbrief:
- 15 februari 2021
- 15 maart 2021

Sportieve groet,
ook namens mijn medebestuursleden,
Linda Oosterheert

NB: Wij hopen vanaf 10 februari
2021 weer te mogen gaan
trainen. Uiteraard zullen wij jullie
tijdig informeren.

Online SVI Bingo
Op vrijdagavond 5 februari organiseren wij de enige echte SVI BINGO!
Laten met elkaar ons geluk beproeven, deze keer niet met 1 volleybal,
maar met 75 bingoballetjes! Er zijn uiteraard toffe prijzen te winnen.
We organiseren twee sessies, om 19:00 en 20:30 uur. Meedoen kan met
het hele gezin, zo vanuit huis. Het enige dat je nodig hebt is een apparaat met internetverbinding
plus een pen/stift/potlood. Een aantal dagen voor de bingo ontvang je van ons, via het opgegeven
e-mailadres, alle instructies die je nodig hebt om mee te doen.
Aangezien we toch ’s avonds met z’n allen binnen moeten blijven, is er geen excuus om niet mee te
doen. Klik op onderstaande link om je gelijk aan te melden!

Inschrijven: https://svivolleybal.nl/bingo/
Corona-update
Door het verlengen van de Coronamaatregelen tot in ieder geval 10 februari, kunnen
we op dit moment nog niet trainen. We hopen uiteraard dat dit snel weer mogelijk is.
Tot die tijd proberen we een aantal dingen online te organiseren, zoals de workouts en de bingo.
De Nevobo heeft ook een aantal beslissing genomen ten aanzien van het huidige seizoen.
Geen NOJK
Dit seizoen zal er geen NOJK gespeeld worden. De Nevobo begrijpt dat dit een enorme
teleurstelling is voor de vele jeugdvolleyballers die nu deel zouden nemen aan de halve finales op
zaterdag 20 februari én mogelijk zelfs aan de finales op zaterdag 3 april. Gezien de huidige situatie
en de vele onzekerheden is dit in ogen van de Nevobo de juiste beslissing om het NOJK te cancelen
voor dit seizoen.
Competitie en spelen van wedstrijden
Door de verlenging van de lockdown is het helaas onmogelijk geworden om de huidige competitie
uit te spelen. Zodra het coronavirus het toelaat, organiseert de Nevobo wel weer wedstrijden. Deze
wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de
huidige poules.
Promotie/degradatiewedstrijden
De Nevobo heeft ook besloten dat er dit seizoen geen P\D wedstrijden gespeeld worden. Zoals bij
de start van de competitie gecommuniceerd, kan er daardoor niet tot een Promotie /
Degradatie richting het volgende seizoen komen. Dit geldt voor de niveaus Topdivisie en
lager. Aangezien er geen sprake is van promotie en degradatie behouden alle teams hun recht op
plaatsing in dezelfde klasse en/of divisie. Voor de 1e klasse en lager zal met ingang van het seizoen
2021-2022 bovendien sprake zijn van vrije inschrijving.
Volgend Seizoen
Binnenkort zullen de voorzitters van het Bestuur (Linda Oosterheert) en de Technische Commissie
(Auke van Dijk) met de trainers om tafel gaan (uiteraard online) om samen te kijken naar het huidige
en volgend seizoen. Zo hopen we samen alles goed te regelen om volgend jaar hopelijk weer
“normaal” te kunnen volleyballen.
Tot die tijd: Blijf gezond en kijk naar elkaar om!
Meer info op: https://svivolleybal.nl/corona/

Topverkopers Grote ClubActie

Winnaar SVI Home Workout Challenge

De opbrengst van Euro 2628,00 voor de Grote
ClubActie was al bekend, maar de topverkopers
en topverkopende teams nog niet.

Door de Coronamaatregelen hebben we al een
tijd niet kunnen trainen. Maar met onze online
Home Workouts kan je nog wel thuis trainen. Ook
riepen we alle teams op om hun eigen workout
in te sturen en mee te doen aan de SVI Home
Workout Challenge.

Er zijn 4 meiden die voor maar liefst meer dan
€100 aan loten voor SVI hebben verkocht. Deze
4 meiden willen we dan ook graag allemaal
bekronen als topverkopers van 2020! Het gaat
om Liz de Haan, Isabella van Weerd, Sanne
Brekelmans en Minou van Egmond. Toppers zijn
jullie! We zullen jullie op korte termijn benaderen
over de prijs die jullie gewonnen hebben.
Daarnaast zijn er ook nog eens 6 CMV teams die
gemiddeld meer dan 15 loten per persoon
hebben verkocht. Wat een teamprestaties! Het
gaat om de meidenteams van N2, N3-1, N3-3 en
N5-1 en de jongensteams van N2-2 en N3-2.
Jullie mogen met z'n allen op teamuitje. Helaas
is het nu lastig om een teamuitje te organiseren,
maar we nemen contact met jullie op zodra we
de mogelijkheid zien om dit alsnog te doen.

De winnaar van deze Challenge is geworden:
Dames 1 – Gefeliciteerd!
Zij hebben een online Escape Room gewonnen.
We zullen dit op korte termijn met jullie regelen.
Blijf de komende tijd fit en train alleen of online
met teamgenoten, daag elkaar uit en blijf in
contact!
De SVI Home Workouts zijn te vinden op onze
website. Kijk snel op:
https://svivolleybal.nl/home-workouts/

Sponsor: Innofique Design
Innofique Design is een jong bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige design meubels
ontwerpt en produceert. Robuust en toch minimalistisch. Innofique combineert verschillende
duurzame materialen, design vormen en technische haalbaarheid en daaruit ontstaan de meest
exclusieve producten. Bij Innofique Design werken ze graag vanuit de basis. Met een goed ontwerp
en de juiste verhoudingen.
Hun missie?
Zoveel mogelijk mensen blij maken met uniek ontworpen, Nederlandse producten voor binnen en
buitenshuis. Dit op basis van eerlijke handel, duurzame materialen en zero-waste.
www.innofique.nl

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook!
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