
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 juli 2021 
nieuwsbrief 8, seizoen 2020-2021 

 
Steun SVI via SponsorKliks! 
 
Boek je je vakantie online of 
bestel je alvast je nieuwe 
zomeroutfit? Of misschien je 
nieuwe volleybalschoenen voor 
het nieuwe seizoen? Doe je 
aankopen via Sponsorkliks en 
steun SVI! 
 
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/ 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- 30 augustus 2021 
 
Laatste trainingsavond: 
- 8 juli 2021 
 
Start trainingen na de zomer: 
- On Campus vanaf 23 
augustus 
- SZZ vanaf 30 augustus 
 
SVI Volleybal-dag:  
- 28 augustus 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van het bestuur 
  
Wat hebben we een vreemd seizoen achter de rug…… 
  
Begonnen we nog in september, met restricties, met trainen en 
de competitie, al snel kwam alles stil te liggen. Lange tijd was er 
weinig tot niets mogelijk. Heel langzaam kon er weer wat buiten 
getraind worden en uiteindelijk, bijna aan het einde van het 
seizoen, mochten we ook weer de zaal in.  
 
Dank voor het vertrouwen in SVI. We willen nogmaals iedereen 
bedanken die meegeholpen heeft om al deze wisselingen snel 
te regelen, zodat er in elk geval getraind kon worden. 
 
Nu zijn de laatste trainingen en sluit de sporthal binnenkort de 
deuren voor de zomervakantie. Zoals het er nu uitziet, kunnen 
we na de vakantie weer “normaal” aan de slag. Er kan dan 
getraind en gespeeld worden in de sporthal, de competitie start 
dan ook weer. 
 
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en hopen 
jullie eind augustus weer te zien en te spreken in de hal.  
 
Naast het volleybal hebben we nog wel wat helpende handjes 
nodig om de vereniging draaiende te houden en ervoor te 
kunnen zorgen dat iedereen kan spelen en trainen. Hopelijk 
vinden we weer voldoende mensen bereid de helpende hand 
toe te steken. 
  
Namens het bestuur van SVI Volleybal, 
Otto Taborsky (mede voorzitter) 
 

 

 

Starttoernooi VC Zwolle – 11 september 
 
VC Zwolle zal op 11 september een toernooi voor de CMV- en ABC-jeugd organiseren. Een goed 
moment om in wedstrijdverband te oefenen voor de competitie. En mooi om dit hier te delen en 
voor teams aan mee te doen in het kader van meer samenwerking tussen de Zwolse volleybalclubs 
Teams die mee willen doen, kunnen zich melden bij hun TC-lid. 

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


 

  

  Mizuno-avond bij Reuvers Sport 
SVI organiseert op 23 augustus in samenwerking met Reuvers Sport en  
sportmerk Mizuno (officiële schoensponsor van de Nevobo) een speciale  
avond. Zo kun je vrijblijvend de allernieuwste indoorschoenen passen  
tijdens een pasavond. Je krijgt dan ook persoonlijk advies van een Mizuno 
schoenexpert, omdat ieder type speler en ieder paar voeten anders is. 

Op deze avond ontvang je 20% korting op je nieuwe schoenen! 

SVI, Reuvers Sport en Mizuno hopen jou te zien op 23 augustus tussen  
18.00 en 21.00 uur op de Assendorperstraat 126  

Tot dan! 

 Inleveren ballentassen 
 
Deze week, van 5 tot en met 8 juli, dienen alle teams na hun laatste  
training hun ballentassen in te leveren bij Sporthal Zwolle-Zuid. Het is niet 
de bedoeling om ballentassen thuis te houden tijdens de zomervakantie. 
De medewerkers van de sporthal zijn op de hoogte. Alle ballentassen  
worden tijdens de zomerstop daar bewaard. 
Na de zomervakantie worden de ballen gecheckt en vervolgens opnieuw aan alle nieuwe teams 
toegewezen. 
Deze week dus alle ballentassen inleveren in de sporthal! Alvast bedankt! 
 
 
 

 

 

SVI Volleybal Vacatures 
 
“Vereniging zijn” doen we samen, dit betekent dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan onze 
club. Niet alleen op het veld, maar juist ook daar buiten. Op dit moment houdt een (te) kleine groep 
vrijwilligers de vereniging draaiende, maar dit is niet wenselijk en niet toekomstbestendig. Jouw hulp 
is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd! 
 
Jij kunt ons te helpen als: 
- Trainer:  - Meisjes CMV N2 – woensdag 16.30-17.45 uur 

- Meisjes CMV N4 – woensdag 17.45-19.00uur  
- Jongens A1 assistent trainer – maandag 18.30-20.00 uur en woensdag 19.00-20.30 uur 
- Dames 2 – maandag 20.00-21.30 uur en woensdag 20.30-22.00 uur 
- Dames 5 – woensdag 19.00-20.30 uur 
- Heren 3 – donderdag 19.00-20.30 uur 

- Lid van de Technische Commissie 
- Lid van de Scheidsrechtercommissie 
- Lid van de Sponsorcommissie 
- Lid van de activiteitencommissie 
- Juridisch adviseur (korte, tijdelijke taak) 
- Creatieve en communicatieve vormgever (tijdelijke taak) 
- Lid van de jeugdraad (speciaal voor jeugdleden, nieuw op te starten) 
 

Dus wil jij ook binnen de club aan de bal zijn? Help ons dan waar mogelijk. Het is echt nodig, want 
zonder extra vrijwilligers redden we het niet! 
Meld je aan via bestuur.communicatie@svivolleybal.nl! 

 

Samen SVI! 
 

 

 

http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/


  

Trainingsschema – Seizoen 2021 / 2021 
 
Sporthal Zwolle-Zuid (SZZ) 
Na hopelijk een mooie zomervakantie, kan er vanaf 30 augustus weer getraind worden in SZZ. 
Hieronder staan de trainingstijden voor komend seizoen. 
 
On Campus (OC) 
Een aantal teams trainen 1x per week bij On Campus (bij Hogeschool Windesheim). Hier kan vanaf 
23 augustus getraind worden. Zie onderstaand schema voor de trainingstijden. 
 
De TC is aanspreekpunt voor seizoenstart, zaalhuur en trainingstijden, niet de sporthallen! 
  

 

 

 

 

Sporthal Zwolle-Zuid: Trainingsschema vanaf 30 augustus 2021 

On Campus: Trainingsschema vanaf 23 augustus 2021 

Inleveren Spelerspasjes 
 
Spelerspasjes hoeven op dit moment niet ingeleverd te worden. Deze blijven in  
beheer van de teams. 



 Save-the-date: 28 augustus 2021 
SVI VOLLEYBAL-dag 
 
Om de start van het nieuwe seizoen te vieren, 
gaan we een leuke SVI-dag organiseren op 28 
augustus. 
Noteer deze dag alvast in je agenda en zorg 
dat je erbij bent. Meer informatie volgt zodra 
het programma bekend is. 

We zien je dan graag! 

 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 

Sponsor: Orbit – Partner in Ontwikkeling 
 
Orbit gelooft dat alles dat aandacht krijgt groeit. Belangrijk is te weten welke  
aandacht je waaraan moet geven. Dit geldt voor zowel opleidingsbeleid binnen  
uw organisatie, als bij het plannen van de loopbaan van de professional.  
Orbit werkt vanuit het principe: 'Eerst de vraag goed helder krijgen, dan is het vinden van het 
antwoord niet zo moeilijk!' 
Voor loopbaanadvies betekent dit, dat we moeten weten waar de professional staat en waar hij 
naar toe wil. Dit doen we door diverse assessments in combinatie met gesprekken en opdrachten.  
Voor opleidingsadvies betekent dit dat we zoeken naar aanknopingspunten op het huidige beleid 
en leercultuur binnen uw organisatie, zodat we echt stappen in de ontwikkeling van een lerende 
organisatie maken en niet alleen blijven hangen in adviesrapporten. 
www.orbitloopbaanadvies.nl 
 
 

 
 
 

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 

Grote ClubActie - Teamuitje 
 
Het is al weer even geleden: de Grote Club 
Actie. Een aantal teams hadden toen zoveel 
loten verkocht dat ze Topverkopers waren en 
een teamuitje verdiend hadden. Door Corona 
kon dit nog niet eerder plaatsvinden, maar N3.1 
(van afgelopen seizoen) is recentelijk naar de 
Verstoppertjes Arena gegaan voor een super 
leuke en gezellig middag! 

3 andere teams zullen binnenkort ook nog een 
teamuitje doen. 
Nogmaals bedankt voor jullie inzet! 

 
 
 
 

Vakantiekiekje 
 
Houd de brievenbus in de gaten! Neem een 
ludieke vakantiefoto met wat er binnenkort op 
de mat valt en maak kans op leuke prijzen. 

Mail de foto’s naar 
bestuur.communicatie@svilvolleybal.nl of via 
#svivolleybal op social media.  

Op naar een leuke zomer! 

 

 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 
 

           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 

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/
http://www.orbitloopbaanadvies.nl/
mailto:bestuur.communicatie@svilvolleybal.nl
https://www.orbitloopbaanadvies.nl/
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18

