
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 april 2021 
nieuwsbrief 6, seizoen 2020-2021 

 
Steun SVI via SponsorKliks! 
 
Online winkelen doet iedereen 
wel eens, zeker in deze tijd. Wist 
je dat je heel eenvoudig SVI 
kan steunen door online te 
shoppen.  
 
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 Zwolse Volleybal PUB(er) 
Quiz: 
- 16 april om 19.00 uur 
 
 
Bestuursvergadering:  
- 15 april 2021 (breed) 
- 20 mei 2021 (hoofd) 
- 17 juni 2021 (breed) 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- 25 mei 2021 
- 23 juni 2021 
 
 
PS. In de meivakantie gaan de 
trainingen in principe door, 
behalve als in overleg tussen 
team en trainer(s) anders 
besloten wordt. 
 
 

Van het bestuur 
 
Beste leden en ouders van jeugdleden, 
  
Er gloort licht aan het einde van de donkere tunnel waar we nu 
al meer dan een jaar in zitten. Het lijkt erop dat er richting de 
zomer echte versoepelingen aankomen en dat er na de zomer 
weer binnen kan worden gesport. We hopen er met zijn allen op 
dat we het komende seizoen weer gewoon in onze zaal kunnen 
volleyballen, zowel trainen als ook competitie spelen. De 
voorbereidingen daarop zijn in elk geval in volle gang. Verder in 
deze nieuwsbrief staat een bericht vanuit de TC over deze 
voorbereiding. 
 
Tot die tijd zijn we voor nu blij dat er in elk geval weer buiten 
getraind kan worden. Dank voor de Zwolse sportverenigingen 
die ons hierbij te hulp schieten. We kunnen gebruik maken van 
velden bij SVI voetbal en kunnen daar ook onze spullen opslaan. 
Daarnaast trekken we samen op met Voorsterslag en VC Zwolle 
waar het trainen op zand betreft. 
 
Daarnaast is er, samen met de twee hierboven genoemde 
volleybalverenigingen, een Pub(er)quiz voor de jeugd opgezet 
en wordt er gedacht aan jeugdtoernooitjes zodra dat weer kan. 
 
Ook willen we via deze weg de vrijwilligers nog eens heel 
hartelijk bedanken voor al het werk dat zij verzetten om deze 
buitentrainingen en activiteiten mogelijk te maken. Fijn dat jullie 
je zo willen inzetten voor onze vereniging en daarmee laten zien 
dat we samen SVI zijn. Als vereniging zouden we het niet redden 
zonder jullie inzet. 
 
Donderdag 15 april hebben we weer een bestuursvergadering. 
Bij deze vergadering sluit SportService aan om de stip aan de 
horizon, die we eerder hebben opgesteld, weer verder te gaan 
concretiseren. We zullen jullie zeker meenemen en op de 
hoogte stellen van de ontwikkelingen daarin. 
  
Voor nu wensen we iedereen gezondheid toe en plezier in de 
buitentrainingen. 
 
Namens het bestuur van SVI Volleybal, 
 
Otto Taborsky 
(mede)voorzitter. 
 
 

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


 

  

Buitentrainingen 
 
Vanaf 16 maart trainen we weer buiten.  Zowel op het gras bij  
SVI Voetbal, als op het kidscourt van ZAC en in het zand bij de  
Pelikaan kan er getraind worden. 

Op dit moment wordt er nog overleg gevoerd met de recrea- 
tieteams over de mogelijkheden om buiten te trainen. 

In de meivakantie gaan de trainingen in principe door, behalve als in overleg tussen team en 
trainer(s) anders besloten wordt. 

In de afgelopen week was het weer niet fantastisch en hebben we besloten om op woensdag niet 
te trainen. Mocht dit de komende weken weer gebeuren, dan stemt de buitentrain-commissie dit af 
met de trainers, waarna zij hun eigen team kunnen informeren. Ook zal dit dan via onze website en 
social media-accounts (facebook en instagram) gecommuniceerd worden. Dus houd ook deze 
kanalen in de gaten voor de laatste updates! 

Meer info op: https://svivolleybal.nl/buitentrainingen/ 
 
Trainingsindeling per 31 maart 2021: 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Zwolse Volleybal PUB(er) Quiz - Online 
Op vrijdagavond 16 april februari om 19.00 uur organiseren wij, 
special voor de ABC-jeugd, samen met VC Zwolle en vv 
Voorsterslag de allereerste Zwolse Volleybal PUB(er) Quiz. 
Naast een leuke, interactieve strijd met de Zwolse volleybal-
jeugd, zijn er echt supertoffe prijzen te winnen. 

Een super leuk initiatief voor de ABC-jeugd! Geef je snel op 
alleen, samen met je teamgenoten of je gezin. 

Aanmelden kan via het scannen van de QR-Code of 
onderstaande link:  
https://forms.gle/A629vtZ6uAZEfjSt8 

https://svivolleybal.nl/buitentrainingen/
http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/
https://forms.gle/A629vtZ6uAZEfjSt8


 Sport in Beeld 
 
Als SVI Volleybal doen wij mee aan ‘Sport in 
Beeld’ van SportService Zwolle. Zij zorgt ervoor 
dat iedereen een sport vindt die bij hem of haar 
past. Met de ‘Sport in beeld’ maken we het 
voor kinderen van 6-10 jaar mogelijk om een 
sport te beoefenen die hem leuk lijkt om te 
doen. Wij ondersteunen dit van harte en 
bieden jongens en meisjes in deze leeftijd de 
komende 3 weken de mogelijkheid om kennis 
te maken met volleyballen bij SVI. Dus kennen 
jullie kinderen die nog geen lid zijn en graag 
mee willen doen? Aanmelden kan via: 

Meisjes: 
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?sho
wevent=38401 

Jongens: 
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?sho
wevent=38399 

 

 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 
 

           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 

Sponsor: Aldura, Zonwering & raamdecoratie 
 
 

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 

Komend seizoen 2021-2022 
 
De Technische Commissie is al een aantal weken 
bezig met de voorbereidingen voor komend 
seizoen. Er is in januari en februari al 
geïnventariseerd welke leden doorgaan. Leden 
die willen opzeggen voor komend seizoen 
vragen wij om dit zo snel mogelijk te doen, maar 
uiterlijk is dit mogelijk tot 1 juli 2021. Daarnaast zijn 
er gesprekken gevoerd met trainers en is er 
gekeken naar de doorstroming van spelers 
binnen de club en hoeveel teams er gevormd 
kunnen worden. 
 
Komende week staan er TC-vergaderingen 
gepland om de voorlopige team- en 
zaalindeling te maken. Deze zullen in de 
meivakantie gecommuniceerd worden. Zoals 
elk seizoen is het de bedoeling om na de 
meivakantie in de nieuwe teamindelingen te 
starten en op te bouwen naar volgend seizoen. 
 

 
 
 
 
 Zonwering is zoveel meer dan alleen bescherming tegen de zon. Het 

draait ook om fraai design, stijl en kwaliteit. Dat weet Aldura Zwolle als 
geen ander. Een familiebedrijf en al meer dan 85 jaar expert in 
zonwering en raamdecoratie. Ze voeren gerenommeerde merken 
als Luxaflex® en Velux. Het wordt steeds belangrijker dat zonwering 
naadloos aansluit bij het in- of exterieur van het huis of pand. In uw 
zoektocht naar het perfecte zonnescherm en raambekleding voor uw 
woning, school, kantoor, winkel of horecagelegenheid helpen zij u 
graag verder.  

www.aldura.nl 

 

Actie tot 1 mei 2021 

https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=38401
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=38401
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=38399
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender?showevent=38399
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zwolle-sellekamp
https://www.hummelsport.nl/
https://fysiozwolle.nl/
https://www.thereca.nl/
https://www.orbitloopbaanadvies.nl/
https://zendel.nl/
https://aldura.nl/
https://www.evink-engineering.nl/
https://www.vanwerven.nl/
https://www.innofique.nl/
https://reuverssport.nl/
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18
http://www.aldura.nl/
http://www.aldura.nl/

