
 

 

 

  

  Nieuwsbrief SVI Volleybal      
 

 oktober 2021 
nieuwsbrief 2, seizoen 2021-2022 

 
Steun SVI via SponsorKliks! 
 
De herfstvakantie komt er al 
weer aan en ook de decem-
bermaand komt dichter bij. 
Boek je weekendje weg of 
koop je kado’s via Sponsorkliks! 
Zo steun je 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: 
svivolleybal.nl/agenda/ 
 
Scheidsrechtersopleiding: 
- 13 oktober: 19.30 – 21.30 uur 
 
Geen training: 
- herfstvakantie  
  (18 t/m 21 oktober) 
 
Samen SVI bijeenkomst + Borrel: 
- 29 oktober: 19.15 uur 
 
Kopij voor nieuwsbrief: 
- eind oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van het bestuur 
  
Volleyballiefhebbers,  
 
Wat is het fijn om alle teams weer te zien trainen in de hal! En 
dat we ook in de eerste wedstrijden onze krachten kunnen 
meten met andere verenigingen! Onze dank is dan ook groot 
richting alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat de 
volleybal letterlijk weer rolt. Het was geen eenvoudige opgave 
om alles dat hiervoor nodig is weer voor elkaar te krijgen na het 
afgelopen seizoen waar samenspel en samenwerken maar 
beperkt mogelijk was.  
 
Nu we weer van start zijn, willen we jullie hierbij dan ook graag 
allemaal uitnodigen om op 29 oktober met elkaar samen SVI te 
vieren. We willen met jullie proosten op onze gave vereniging en 
dat we onze geliefde sport weer kunnen beoefenen zoals we 
dat graag doen. Op deze vrijdagavond zullen wij er ook bij 
stilstaan dat wij als vereniging voor een aantal uitdagingen 
staan. Laten we met elkaar plannen maken hoe we deze gaan 
aanpakken en wie daar vanuit zijn of haar kwaliteiten een 
bijdrage aan kan leveren.  
 
Vanaf 19:15 zullen in Sporthal Zwolle Zuid de deuren open staan 
om jullie allemaal te verwelkomen. Ben je speler bij de 
seniorencompetitie, recreatie of de jeugd, ouder van 1 van 
onze leden of draag je op een andere manier onze vereniging 
een warm hart toe? We hebben iedereen er graag bij, want 
jullie staan deze avond centraal! Het eerste gedeelte van ons 
samenzijn horen we graag jullie ideeën over het versterken van 
de binding, betrokkenheid en continuïteit van onze vereniging. 
Daarbij zullen wij jullie als ALV ook een aantal beslissingen 
voorleggen. We gaan uit van een grote opkomst, want we 
sluiten af met een drankje en een hapje in de kantine :) 
 
Heel veel (sport)plezier gewenst met de trainingen en 
wedstrijden en tot de 29e, 
 
ook namens mijn medebestuursleden,  
 
Linda  
 

 

 

 

Update trainingsschema 
 
Er zijn nog een paar kleine aanpassingen gedaan in het trainingsschema.  
 
Ga voor de laatste versie naar: 
 
svivolleybal.nl/trainingsschema/ 
 
 
 

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


 

  

  Grote ClubActie 
Voor en door SVI Volleybal, doe jij mee? 

Zaterdag 18 september is de Grote Clubactie gestart. Wij doen mee en  
natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Het afgelopen jaar  
hebben we meer dan € 2500 opgehaald, voor en door onze vereniging!  
Ons doel dit jaar is om met het bedrag dat we ophalen leuke activiteiten  
te organiseren voor de hele vereniging, zoals toernooien, clinics en  
andere leuke uitjes, welke we afgelopen seizoen helaas moesten missen. 

Alle info op: svivolleybal.nl/grote-clubactie/ 

 

 

 

Spelerspasjes 
 
Vanuit de Nevobo zijn we geïnformeerd dat verlopen spelerspasjes niet  
meer vervangen worden. 
Normaal gesproken worden in de maand augustus de spelerspassen  
versturen voor nieuwe speelgerechtigde leden en leden waarvan de oude 
pas met ingang van dit seizoen verlopen is. Dit jaar zal de Nevobo voor deze 
laatste groep geen spelerspassen meer versturen. 
  
Momenteel is de Nevobo volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe versie van het Digitaal 
Wedstrijd Formulier. De verwachting is dat deze nieuwe versie binnen enkele maanden in gebruik 
genomen kan worden. Onderdeel van het DWF 2.0 is een digitale variant van de spelerspas. 
Hierover volgt later dit seizoen meer informatie. 
  
Om die reden is er voor gekozen om in dit stadium alleen nog spelerspassen te maken voor nieuwe 
speelgerechtigde leden of speelgerechtigde leden waarvan de spelerspas al geruime tijd geleden 
verlopen is. 
Spelerspassen met een geldigheidsdatum tot 01-09-2021 blijven nog tot de ingebruikname van het 
DWF 2.0 te gebruiken. 
 

 

 
Scheidsrechtersopleiding   
voor bestaande en nieuwe scheidrechters 
 
Wist je dat: 

• je alleen een wedstrijd (ook de laagste) van jeugdteams mag fluiten  
als je de spelregeltoets via volleybalmasterz.nl op de nevobosite  
gedaan en behaald hebt; 

• je tot en met 3e klasse mag fluiten, als je de spelregeltoets behaald  
hebt; 

• de vereniging een boete krijgt als je een wedstrijd fluit zonder toets of  
opleiding; 

• er een scheidsrechterstraining gepland staat op: 
 
Woensdag 13 oktober om 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Neem je volleybalkleding mee, want we gaan ook zelf oefenen en ballen. 

Opgeven kan via scheidsrechterscommissie@svivolleybal.nl 

  

 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/svivolleybal
http://www.instagram.com/svivolleybal/
https://svivolleybal.nl/
https://svivolleybal.nl/grote-clubactie/
https://www.volleybalmasterz.nl/
mailto:scheidsrechterscommissie@svivolleybal.nl


 Corona-regels 
 
De hal is weer vrij toegankelijk. In de kantine 
gelden nog wel regels. 
 
De kantine is in tweeën  
gedeeld. De ene helft is  
ingericht als wachtruimte.  
Hier wordt je corona- 
toegangsbewijs niet  
gecontroleerd en kan je  
als team of ouder  
wachten. 
 
De andere helft is het  
horecagedeelte. Als je  
gebruik wilt maken van  
dit gedeelte dan wordt  
je coronatoegangsbewijs gecontroleerd. 
 
svivolleybal.nl/corona/ 
 
 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 

Sponsor: Van Werven 
 
Van Werven is een veelzijdige dienstverlener op het gebied van infra & recycling.  
Ze werken dagelijks aan een duurzame infrastructuur, recycling (circulaire economie)  
en een vruchtbare bodem. Uitgedaagd door de maatschappij en klanten,  
zoeken én vinden ze al 75 jaar nieuwe verbindingen. Daar hebben ze hun  
veelzijdigheid aan te danken. Van Werven is een familiebedrijf met korte lijnen en ze kunnen snel 
schakelen. Hun kernwaarden: ondernemend, slagvaardig, dienstbaar, betrokken en puur.  
De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn ze inmiddels vanuit 
vijftien locaties actief in binnen- en buitenland. 
Afval wegbrengen/recyclingvestigingen zijn er oa. in Hattemerbroek en Oldebroek. Machineverhuur 
ook in Oldebroek. 
www.vanwerven.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 

RABO Clubsupport! 
  
Stem vanaf 4 oktober! 
 
We willen graag extra investeringen in het 
behouden van onze vrijwilligers en het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers. 
 
Volleybalvereniging SVI is een van de 
deelnemende verenigingen aan Rabo 
ClubSupport. Leden van de Rabobank kunnen tot 
en met 25 oktober hun stem uitbrengen op SVI. 
Als lid van Rabobank IJsseldelta bepaal jij namelijk 
welke club een financiële ondersteuning ontvangt. 
Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de 
club en geweldig voor de buurt. Dus breng voor 25 
oktober jouw stem uit op Volleybalvereniging SVI! 
 
Je hoeft dus niets te doneren, alleen maar even 
een stem uitbrengen. Doe dit, help je club! 
 
Voor meer informatie: 
svivolleybal.nl/raboclubsupport/ 
 

Onze sponsoren steunen ons – U steunt hen toch ook! 
 

           

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 
          

 

https://svivolleybal.nl/corona/
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.vanwerven.nl/
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/
https://svivolleybal.nl/raboclubsupport/?fbclid=IwAR1y-fwAbOBk8tV4wuHSFC5cMUHzlulE3v0PZ0z8zIg7NLaHSAlxNC_MK18
https://www.vanwerven.nl/

