
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 juni 2021 
nieuwsbrief 7, 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/ 
 
 
Bestuursvergadering:  
- 17 juni 2021 (breed) 
 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- 23 juni 2021 
 
 
Laatste trainingsavond: 
- 8 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van het bestuur 
 
Volleyballiefhebbers, we mogen weer! 

Wat heb ik er naar uit gekeken om dat op te kunnen schrijven als 
begin van onze nieuwsbrief. Nu we weer met al onze teams 
mogen gaan trainen in de zaal en zelfs in de kantine weer een 
drankje met elkaar mogen gaan doen, hoef ik niet lang te 
zoeken naar de woorden om mee te starten. 

Het is een seizoen dat we niet snel zullen vergeten. Het seizoen 
waar we de wedstrijden die we speelden op 1 hand kunnen 
tellen en maar 1 zaterdag thuis met publiek erbij mochten spelen. 
Het seizoen waarin bleek dat volleybaltraining zelfs leuk kan zijn 
met maar 4 personen of met 4 graden buiten. Het seizoen waarin 
we als bestuur voor ontelbare vraagstukken en keuzes kwamen 
te staan waarvoor geen draaiboek klaar lag. 

De afgelopen weken is er achter de schermen veel werk verzet 
om het buiten en nu weer binnen trainen mogelijk te maken en 
om alles ter voorbereiding op volgend seizoen op orde te krijgen. 
Graag jullie digitale applaus voor de inzet van onze vrijwilligers. 
Ook hebben we de benodigde duidelijkheid gekregen over de 
financiële kant van onze vereniging. Daarover vind je verderop 
in deze nieuwsbrief meer informatie en goed nieuws. Vanuit het 
bestuur hopen we dat we nu in wat rustiger vaarwater komen, 
zodat we onze blik weer kunnen richten op de langere termijn.  
 
Ik ben trots op de manier waarop we ondanks alles toch samen 
SVI zijn gebleven. Hulde aan de snelheid van schakelen tussen de 
vrijwilligers, aan de trainers die al klaar stonden zodra de eerste 
signalen kwamen dat we weer mochten en aan jullie als leden 
die ons trouw zijn gebleven. De glimlachen van oor tot oor die ik 
heb gezien terwijl iedereen stond te trappelen bij weer de eerste 
trainingen buiten en binnen, dat is waarom we samen een 
vereniging zijn! 

 
Heel veel (sport)plezier gewenst met elkaar, 

ook namens mijn medebestuursleden,  

Linda Oosterheert 

 

 

 

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


 

  

  Zwolse Volleybal PUB(er) Quiz – SVI Winnaars 
Op 16 april 2021 hebben we samen met VC Zwolle en vv 
Voorsterslag de eerste Zwolse Volleybal Pub(er) van Zwolle 
georganiseerd.  
Een groot aantal leden heeft meegedaan en een leuke 
avond gehad. 
De winnaars van SVI zijn: 
1. Daniel van der Meulen 
2. Feline Teitsma 
3. Tim de Bondt 

Zij krijgen een tof shirt als prijs. En daarnaast een VVV-bon of 
een leuk pakketje met een bon van onze sponsor Reuvers. 

Laatste termijn contributie  
 
Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, hebben we de afgelopen maanden enkele keren de 
contributie niet geïnd. Ook de laatste termijn zullen we niet incasseren. We hebben goed naar de 
begroting en het financieel overzicht gekeken en zijn blij dat we jullie nog een maand kunnen 
compenseren. 
 
We willen jullie bedanken voor jullie begrip in deze lastige tijd. We zijn heel blij met alle steun en hulp 
van onze leden. Fijn dat jullie ons altijd zijn blijven steunen door de contributie te blijven betalen en 
dat jullie begrip hadden voor onze lastige situatie.  
 
We vonden het erg vervelend voor alle leden dat er niet gesport kon worden op de manier die we 
gewend waren. Gelukkig hebben we met elkaar creatieve en alternatieve manieren gevonden om, 
zodra het mocht, toch (online) samen te komen en te sporten. Nu de zaal en de kantine weer open 
zijn en we allemaal weer met het hele team kunnen volleyballen, kunnen we ons weer voorbereiden 
op een nieuw seizoen, waarin we hopelijk meer aan trainen en wedstrijden toe zullen komen.  
 
 

 

 

Trainers gezocht! 
 
Helaas zijn er nog een aantal teams zonder trainer. We zullen dit samen als vereniging moeten 
oplossen, zodat ieder team normaal kan trainen. We roepen iedereen op om een steentje bij te 
dragen aan onze club en een verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat om de volgende teams: 
– Meisjes CMV Niveau 2 
– Meisjes CMV Niveau 4 
– Jongens A1 – assistent trainer 
– Dames 2 
– Heren 3 
 
Lijkt het je leuk om één van deze teams training te geven of ken je iemand die dit leuk vindt? Mail 
dan naar tc@svivolleybal.nl! 
We komen heel graag in contact met nieuwe trainers. Je kunt op een mooie en positieve manier 
bijdrage aan onze club! 
 
SAMEN SVI! 

 

 

 

http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/
mailto:tc@svivolleybal.nl


  Trainingsschema 
 
Vanaf 7 juni kunnen we weer met alle teams binnen trainen en zal er niet meer buiten getraind 
worden. Onderstaand het trainingsschema vanaf aanstaande maandag 7 juni.  We trainen tot en 
met 8 juli. Dan begint de zomervakantie en wordt er niet getraind.  

Bij on Campus kan er in verband met tentamens niet elke week getraind worden, dus let goed op 
de genoemde data in onderstaand schema. 

Om dit veilig te doen, staan in op de volgende pagina de maatregelen en regels die gevolgd 
moeten worden. Lees deze aandacht en volg deze goed!  

 

 

 

 



  Regels in de sporthal 
 
Helaas hebben we afgelopen weken geconstateerd dat niet alle regels nageleefd worden. We 
willen iedereen nadrukkelijk verzoeken hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en de regels na 
te leven. Mochten we constateren dat dit niet gebeurt, kan de consequentie zijn dat er niet getraind 
mag worden door de teams die de regels niet naleven. 
 
Hieronder nogmaals de regels: 
Algemeen 

1. In de kleedruimtes geldt nog steeds de 1,5 meter afstand voor volwassenen. Dus maximaal 5 
personen per kleedruimte. 

2. Mondkapjes op bij het betreden van de sporthal. Dit is verplicht vanaf 13 jaar. 
3. Ouders zijn nog steeds niet welkom bij trainingen van hun kind(eren). Om zo min mogelijk 

mensen in het gebouw te hebben, worden ouders verzocht om hun kind buiten af te zetten 
en op te halen. 

4. Sporters die klaar zijn met trainen, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, zij 
kunnen plaatsnemen in de kantine. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand. 

5. Zolang men zich aan de basisregels voor groepsvorming etc. houdt, kan men een 
teamoverleg houden in de kantine. Het advies is om dit tot een minimum te beperken. Dit 
omdat het ten koste gaat van het aantal zitplaatsen in de kantine. 

6. Kantine is open tot 22.00 uur, maar de keuken is gesloten. Een vaste zitplaats aan een tafel is 
verplicht. 

7. Er mag niet geschoven worden met tafels en/of stoelen. 
8. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. In de kantine kunnen maximaal 50 personen. 

 
Afstand houden  
Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:  
• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, een afstand 
bewaren van minimaal 1,5 meter. En, behalve kinderen t/m 12 jaar, mag niemand dichter dan 1,5 
meter bij jou komen.  
 
• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger 
dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 
jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.  
 
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter 
dan 1,5 meter bij jou komen.  
 
Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit 
nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden.  
 
Voor sporters van 18 jaar en ouder:  
- Wedstrijden zijn niet toegestaan, wel is het toegestaan om onderlinge oefenwedstrijden te spelen.  
 
Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV- of ABC-jeugd leeftijd:  
- Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wel blijven trainen met zijn/haar 
team. Hier is er dus sprake van dispensatie.  
- Wedstrijden tegen andere verenigingen uit de regio zijn toegestaan.  
 
Wij wensen jullie veel volleybalplezier de komende weken! Maar blijf je aan de regels houden en blijf 
thuis bij klachten. 



 Corona-coördinatoren 
 
We zoeken corona-coördinatoren voor de 
trainingen in Sporthal Zwolle Zuid.  

Voor alle trainingsavonden is een corona-
coördinator nodig. Taak is om toe te zien op de 
regels en de desinfectie van de materialen. 

We willen een schema maken voor de 5 weken 
tot aan de zomervakantie. Per trainingsblok 
zoeken we een persoon die dit wil oppakken. 
Je kunt je aanmelden en aangeven welk dag 
en tijd je zou kunnen.  

We vragen alle teams om een coördinator aan 
te leveren, zodat we het schema goed kunnen 
vullen en zodat je maar 1 of 2 keer aan de 
beurt bent. 

Ik doe mee! Jij ook? 

 
Aanmelden kan via corona@svivolleybal.nl 

 

 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 

 
           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 

Sponsor: Jumbo Zwolle Zuid - Sellekamp 
 
 

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 

Kleine taken vanuit bestuur 
 
BEN JIJ CREATIEF, GOED IN TEKSTOPMAAK, 
LAYOUT EN COMMUNICATIE OF BEN JIJ DAT 
JURIDISCHE WONDER? Dan zoeken we jou!!! 

Omdat wij als bestuur toch blijkbaar niet alles in 
huis hebben, hebben we voor een aantal kleine 
zaken jullie hulp nodig: 

- We zoeken iemand die kort met ons kan 
kijken naar een aantal documenten 
waar, met juridische blik, naar gekeken 
moet worden.  
 

- We zoeken iemand die, met 
ondersteuning een soort infografic van 
onze vereniging wil maken, of wil 
meedenken over hoe deze eruit moet 
zien.  
 

Mocht je ons uit de brand willen helpen? Mail 
even naar secretaris@svivolleybal.nl, dan 
nemen we contact met je op. 

 
 
 
 
 

Je bent van harte welkom bij Jumbo. Elke dag gaan we voor 100% tevredenheid: de 
beste service, het grootste assortiment én de laagste prijs. Onze vriendelijke medewerkers 
staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in onze winkel. Ervaar zelf de voordelen 
van Jumbo en ontdek al onze lekkere, verse en gezonde producten. 

Adres: Sellekamp 26  
https://www.facebook.com/jumbozwollezuid 
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zwolle-sellekamp 

 

mailto:corona@svivolleybal.nl
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
mailto:secretaris@svivolleybal.nl
https://www.facebook.com/jumbozwollezuid
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zwolle-sellekamp
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zwolle-sellekamp

