
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 augustus 2021 
nieuwsbrief 1, seizoen 2021-2022 

 
Steun SVI via SponsorKliks! 
 
Scoor je je schoolspullen online? 
Of nog een vakantie voor het 
najaar? Je najaarsoutfit? 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: 
- 20 september 2021 
 
Start trainingen: 
- On Campus vanaf 23 
augustus 
- SZZ vanaf 30 augustus 
 
SVI Volleybal-dag:  
- 28 augustus 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van het bestuur 
  
Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen. 
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en hebben 
jullie er weer zin in om te beginnen met volleyballen. Wij in elk 
geval wel. 

Na een seizoen waarin maar weinig mogelijk was, zetten we nu 
in dat we weer redelijk normaal kunnen spelen. Zowel de 
trainingen als de competities. Sommige teams zijn al weer 
begonnen met hun trainingen, voor anderen start het 
binnenkort. 

Vanuit het bestuur willen we het komende seizoen de focus 
gaan leggen op de verbinding en het contact. Afgelopen 
seizoen was het niet goed mogelijk om elkaar fysiek te zien en te 
spreken. Nu spelen en trainen in de zaal weer mogelijk is en ook 
de kantine weer open is, hopen we elkaar nu meer te zien en te 
spreken. 

We starten het seizoen op met een opening op 28 augustus. 
Hierover hebben jullie bericht ontvangen via de mail. Verderop 
in het seizoen volgt een ALV + bijeenkomst, waarin we als 
bestuur met jullie ook willen delen hoe wij de toekomst van het 
runnen van SVI met elkaar voor ogen hebben. De plannen voor 
de stip op de horizon, waar we ruim 2 jaar geleden mee zijn 
begonnen, hebben wat stilgelegen. We willen daar graag weer 
mee aan de slag. Daarover dus later in het seizoen meer. 

Voor wie nog even vakantie heeft, geniet er nog van en 
hopelijk zien we elkaar gauw weer in de sporthal. 

 

Namens het bestuur, 

Otto Taborsky, medevoorzitter 
 

 

 Trainers gezocht 
 
Lijkt het jou leuk om training te geven, of ken je iemand die dit leuk lijkt? Mail dan naar 
tc@svivolleybal.nl. 

We zoeken nog trainers voor: 

- Meisjes CMV niveau 4 (woensdag 17.45 – 19.00 uur) 
- Dames 2 (maandag 20.00 – 21.30 uur en/of woensdag 20.30 – 22.00 uur) 
- Dames 5 (woensdag 19.00 – 20.30 uur) 

 

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


 

  

  Mizuno-avond bij Reuvers Sport 
SVI organiseert op aanstaande maandagavond 23 augustus in  
samenwerking met Reuvers Sport en sportmerk Mizuno (officiële schoen 
sponsor 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  

  

 
Kom jij de Technische Commissie versterken? 
 
De technische commissie coördineert, verbindt en zorgt er voor dat volleybal 
technisch alles is geregeld, zoals trainers, teamindelingen en trainings- 
schema’s. Voor de technische commissie zijn we op zoek naar: 
- een voorzitter 
- tc-lid voor de dameslijn 
- tc-lid voor de herenlijn 
Het is uiteraard ook mogelijk om dit samen met iemand anders te doen. Wil jij je steentje bijdragen 
en zorgen dat alles binnen de club goed verloopt?  
 
Mail dan naar tc@svivolleybal.nl! 
 
 
 

 

 

28 augustus 2021 - SVI VOLLEYBAL-dag 
 
Kijk op svivolleybal.nl/svi-startdag/ en geef je snel op! 
Tot de 28e! 

 

 

 

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


  Definitieve trainingsschema – Seizoen 2021 / 2022 
 
Sporthal Zwolle-Zuid (SZZ) 
De trainingen in SZZ beginnen vanaf vanaf 30 augustus. Hieronder staan de trainingstijden voor 
komend seizoen en de dagen dat er niet getraind kan worden (de schoolvakanties). 
 
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. Ook staan de data 
genoemd waarop On Campus niet beschikbaar is voor onze trainingen. 
 
De TC is aanspreekpunt voor seizoenstart, zaalhuur en trainingstijden, niet de sporthallen! 
 

 

 

 

 



  



  
  Hulp bij: Opruimactie Schone rivieren IJssel / Vecht 
Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en 
dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt, namelijk langs de rivier bij jou in de buurt. Er 
komen vuilniszakken vol rotzooi van de Overijsselse oevers. Afgelopen voorjaar waren dat 173 
gevulde vuilniszakken.  

Dit najaar organiseert Schone rivieren in samenwerking met de gemeente weer opruimacties 
langs de IJssel en de Vecht. SVI is gevraagd of we ook ons steentje bij willen dragen. Dit hebben 
we enkele jaren geleden ook al eens gedaan. Door een aantal verenigingen per opruimactie te 
betrekken, is er meer mankracht om de rivieroevers op te ruimen. In ruil voor onze hulp ontvangen 
wij een kleine bijdrage in de clubkas.  

De opruimacties voor de rivieren in onze regio zijn op: 
Zaterdag 11 september – langs de oevers van de IJssel 
Zaterdag 25 september – langs de oevers van de Vecht 

Een aantal leden hebben al aangegeven hieraan mee te willen helpen, maar vele handen 
maken licht werk. Wil jij ook helpen bij deze opruimactie en op deze manier de clubkas een 
beetje sponsoren? Geef dan via de mail jouw naam en dag dat je kunt door bij 
secretaris@svivolleybal.nl. We zullen op één van deze dagen in actie komen. Verdere informatie 
volgt na 1 september. 

Vakantiekiekje! 
 

Hallo, wij hebben iedere SVI-volleyballer  
binnen onze familie gevraagd voor deze  
foto (-: 
Groetjes Mihlan en Johlee van der Sligte 
Benodigdheden: 
Mihlan:  Jongens niveau 5 
Jorn:  Heren 2 
Lise:  Meisjes A1 
Maaike:  Dames 1 
Johlee:  Meisjes niveau 3 
Een volleybal 
De opblaas SVI bal 

Een mooie familieaangelegenheid! Gefeliciteerd, jullie zijn de winnaars van de zomer / strandbal-
actie! Jullie ontvangen zo spoedig mogelijk jullie prijs, we nemen hierover contact met jullie op. 

 
 
 
 

 

 

Nieuw seizoen – nieuwe kleding? 
 
Nu het nieuwe seizoen weer start, moeten er misschien nog weer nieuwe shirts besteld worden. 
Hiervoor kun je terecht bij Sporthuis Reuvers in de Assendorperstraat. Voor CMV-spelers hoeft er nog 
geen nummer op het shirt te komen, bij de ABC jeugd wel. Dit houdt Reuvers goed in de gaten 
middels een lijstje. Seniorenteams regelen dit vaak onderling. 

Mocht je als team besluiten om nieuwe inspeelshirt, trainingspakken of andere materialen aan te 
schaffen, dan willen we jullie er aan helpen herinneren dat we hebben afgesproken dat we een 
vereniging brede kledinglijn hebben (Hummel) die met mooie kortingen te bestellen is bij Reuvers.  
Alle informatie rondom ons tenue kun je vinden op de site: 
https://svivolleybal.nl/spelenbijsvi/kledinglijn/ , hier is ook een link naar de webshop te vinden. 

NB: Is er een nieuwe sponsor in beeld, neem dan even contact op met de sponsorcommissie. 

 

 

mailto:secretaris@svivolleybal.nl
https://svivolleybal.nl/spelenbijsvi/kledinglijn/


 Speelsters gezocht! 
 
Voor al onze dames teams zoeken we nog 
nieuwe speelsters. Eigenlijk hebben we voor 
alle niveaus en posities nog wel plek.  
 
Heb jij interesse, ken je iemand die wellicht 
interesse heeft of wil je een keer meetrainen, 
mail dan naar tc.dames@svivolleybal.nl 
 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 

Sponsor: FysioZwolle 
 
Eindelijk gaat het volleybalseizoen weer van start! Velen van jullie zullen andere  
sporten hebben gedaan om fit en sterk te blijven. Toch zal het even wennen zijn voor het lichaam 
om weer meerdere keren per week op het volleybalveld te staan. Mocht je tijdens de trainingen 
merken dat je niet lekker mee kunt doen door fysieke klachten, neem dan contact op met 
FysioZwolle. Sportfysiotherapeut Joyce de Weerd (of een van haar collega’s) helpen je graag verder 
met het voorkomen van verergering van de klachten en het verhelpen van acute blessures. Twijfel 
je of fysiotherapie nodig is? Stuur dan een mail naar: j.de.weerd@fysiozwolle.nl, zodat Joyce kan 
beoordelen of alleen advies genoeg is of dat het beter is om een afspraak te maken in Zorgpunt 
Zuid.  
Telefoon nummer: 038-4654000 

 
 

 
 
 

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 

Fanatieke ex-competitie spelers gezocht! 
  
Wij zijn op zoek naar spelers die mee willen doen in 
een veteranenteam.  

Wat houdt dat in? 
- Je hebt competitie gespeeld, maar bent hiermee 
gestopt. 
- Je kunt het volleybalspelletje toch niet missen en 
wilt weer lekker gaan ballen, maar zonder de druk 
en verplichtingen van wedstrijden. 
- Je wilt wel lekker fanatiek zijn in het veld met 
spelers die ook competitie gespeeld hebben. 
- Je wilt je iedere donderdag nog even flink in het 
zweet werken. 
- Naast het spel, vind je de 3e helft ook erg 
belangrijk. 

Zie je jezelf terug in deze omschrijving, dan ben je 
een goede toevoeging voor het team dat op 
donderdag om 20.00 uur speelt in de Calo-hal bij 
de Hogeschool Windesheim. Geïnteresseerd?  
Mail naar tc.dames@svivoleybal.nl 

 
 
 
 

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/
mailto:j.de.weerd@fysiozwolle.nl
mailto:tc.dames@svivoleybal.nl
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18
https://fysiozwolle.nl/

