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Univé-LVV/Corona,

Beste leden,
Het is 1 juli geweest. Het seizoen 2020-2021 zit er nu officieel op. Een aantal senioren en recreanten trainen nog
wat op eigen gelegenheid in de zaal, de jeugd traint nog tot nader bericht buiten op het beachveld. Echter
officieel gezien is het seizoen eindelijk voorbij. Ik denk dat ik kan stellen dat dit het vreemdste seizoen is geweest
sinds we in 1964 begonnen te volleyballen in Lopik. Als ik terug kijk op afgelopen seizoen, zie ik een seizoen van
regelen, maatregelen interpreteren en weer opnieuw gaan regelen met uiteindelijk resultaat dat er helemaal niet
meer gespeeld en getraind mocht worden. Echter op de achtergrond liep alles door en moesten we van alles
regelen, zonder elkaar te kunnen ontmoeten.
In de diverse media lees je dat veel verenigingen het momenteel, na deze coronaperiode het erg moeilijk hebben.
Hoe staan wij er voor? Vanuit de wandelgangen wordt mij nu vaak deze vraag gesteld. Hieronder zal ik een aantal
punten uitlichtten omtrent onze situatie na deze vreemde periode.
Financieel:
In november 2020 werd duidelijk dat we dit seizoen niet meer aan spelen zouden toekomen. In de
bestuursvergadering van december hebben wij toen besloten om vanaf eind januari 2021 voorlopig geen
contributie meer te innen. Mede doordat onze kosten lager uitvielen konden we dit doen. Onze kosten vielen
lager uit doordat de Nevobo besloot om diverse kosten niet door te berekenen, zoals teamgelden etc. Doordat we
bijna niet trainden vielen ook de trainerskosten veel lager uit. De zaalhuur hebben we ook over grotere perioden
niet hoeven af te dragen aan “De Schouw’. Mede door deze meevallers vonden wij het billijk om de afgelopen
periode de contributie niet te innen. Vanaf 1 augustus starten we officieel met het nieuwe seizoen 2021-2022 en
derhalve ook weer met het innen van de contributie.
Meer belangrijk nieuws hierover in het stukje “van de penningmeester”.

Aantallen leden:
Tijdens de corona periode hebben we weinig opzeggingen ontvangen van leden. Echter nu het seizoen voorbij is,
de zomer start, het nieuwe seizoen er aan komt en de contributievrije periode voorbij is ontvangen we wel ineens
veel opzeggingen. Veel van onze jongste mini’s hebben aangegeven te gaan stoppen. Zeker voor de jongsten is
het , relatief gezien, een lange periode geweest. Bij de recreanten hebben we nagenoeg geen afmeldingen mogen
ontvangen evenals bij onze Heren 1 en Dames 1 teams. Bij de meisjes A , B en Heren 2 hebben we wel een aantal
afmeldingen ontvangen. Aangezien deze teams al krap bemeten waren voor wat betreft het aantal spelers
moeten we gaan passen en meten om deze teams te behouden. Dit heeft nu onze hoogste prioriteit.
Hoe nu verder.
Zolang er animo is en de sporthal geopend is, kunnen de senioren en recreanten voor zichzelf op de door ons
gehuurde uren blijven trainen. De jeugd blijft buiten trainen totdat de trainers zelf met vakantie gaan. Ergens eind
augustus begint het nieuwe seizoen weer voor ons. Voor die tijd zullen we de nieuwe teams bekend maken en de
trainingstijden. De teams hebben we inmiddels al ingeschreven bij de Nevobo.
We zullen helaas met minder teams starten dan vorig seizoen als gevolg van de terugname van het aantal leden.
Nu we weer mogen gaan volleyballen, hoop ik dat het aantal leden gestaag weer gaat groeien. Hiervoor hebben
we ook jullie hulp nodig. Maak mensen in je omgeving enthousiast om te komen volleyballen.
Vanwege de corona hebben we bijna anderhalf jaar niet normaal als vereniging kunnen functioneren. Hierdoor
hebben we veel gezelligheid moeten missen. Ik denk dat we heel veel met elkaar weer moeten opbouwen. De
activiteitencommissie had vele leuke plannen. Ik hoop dat ze deze dit seizoen wel tot uitvoer kunnen brengen.
Jullie hulp is daarbij van harte welkom.
Gezelligheid moeten we met elkaar maken. Kom dus ook eens kijken bij wedstrijden van andere teams, schrijf je
in voor onderlinge toernooitjes, kom weer wafels eten in het nieuwe jaar, etc. ook wij als bestuur moeten weer
bijna van vooraf beginnen. Heb soms begrip er voor als dingen anders gaan dan gebruikelijk of als dingen nog niet
helemaal goed geregeld zijn.
Kortom, ik hoop dat we met zijn allen de schouders er onder kunnen zetten om de herstart na deze corona
periode soepel te laten verlopen. Laten we denken in oplossingen en niet in problemen en vergeet vooral niet
“De vereniging zijn we met zijn allen”.
Fijne zomer en….
tot in het nieuwe seizoen.
Rob Jansen
Secretaris/ Interim Voorzitter
Univé-LVV

Help onze meiden !!
Onze meidenteams waren al krap bemeten, maar doordat er een aantal
opzeggingen zijn, komen ze nu teamleden tekort. Het gevaar is nu dat we te weinig
meiden hebben om een team te vormen.
We zijn heel hard op zoek maar kunnen hier zeker wel hulp bij gebruiken, dus
vragen wij aan iedereen.
Wie weet er nog een nichtje, buurmeisje, zus, vriendin, klasgenoot, kennis of
facebookvriendin die wil volleyballen en de leeftijd heeft van zo’n 14-15jaar?
Laat het ons snel weten.
Ondertussen blijven wij ook zoeken bij oud leden en andere verenigingen om dit
super fanatieke maar bovenal gezellige meidenteam uit de brand te helpen.

Nieuws van de penningmeester.
Wijzigen maandincasso.
Het bestuur heeft besloten om met ingang van het nieuwe seizoen een wijziging aan te
brengen in de tijdstippen waarop de contributie wordt geïncasseerd.
De maandelijkse incasso zal in het vervolg niet 9 maal per jaar worden geïncasseerd, maar nu
10 maal per jaar. En wel in de maanden augustus t/m mei omstreeks het eind van de maand.
Het bedrag dat per keer wordt afgeschreven wordt daarom wel (wat) lager zodat het
jaarbedrag (op een afrondingsverschil na) gelijk blijft. Zie hieronder de contributiebedragen.
De halfjaarlijkse incasso zal alleen voor wat betreft het incassomoment wijzigen. Werd de
eerste incasso vroeger in september afgeschreven, nu wordt dat in augustus al. De tweede
termijn volgt dan in januari.

De contributie voor het nieuwe jaar

Storneringen
In de afgelopen jaren hebben wij een aantal malen te maken gekregen met storneringen.
Deels omdat op het moment van incasso onvoldoende saldo op de rekening aanwezig was.
Anderzijds kwam het ook voor dat leden zelf de bank opdracht gaven om de incasso terug te
draaien met de mededeling “niet akkoord met de incasso”.
Wij doen een dringend beroep op de leden om bij storneringen zelf contact op te nemen met
de penningmeester om daarbij afspraken te maken over wanneer er alsnog betaald kan
worden. Eventueel kan een betalingsregeling worden getroffen. Laat de penningmeester niet
in het ongewisse!

Vacatures:
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kunnen we niet bestaan. Op dit
moment zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies binnen onze vereniging.

Per direct:
Ledenadministratie:

De ledenadministratie verzorgt de aan- en afmeldingen van leden in onze eigen ledenadministratie.
Daarnaast ook voor de competitie-spelende leden de aan- en afmelding bij de Nevobo. Ook het
jaarlijks controleren of de spelerskaarten nog geldig zijn en eventueel voorzien moeten worden van
een recentere pasfoto hoort hierbij. In onze eigen ledenadministratie dient ook jaarlijks even
gecontroleerd te worden of iedereen nog in de juiste contributie-groep zit en de teamindeling
verwerken. Deze teamindeling wordt m.n. door de jeugdcommissie aangeleverd.
Qua tijdsbesteding valt het erg mee: in een paar minuutjes is een lid aangemeld. De controle op
spelerskaarten, contributiegroep en teamindeling kost wel wat meer tijd, maar kun je doen op een
tijdstip dat bij jouw uitkomt. Op jaarbasis kost dit ook slechts enkele uren en dan met name aan het
einde van het seizoen en het begin van het nieuwe seizoen.
Al met al een leuk baantje waardoor je in relatief weinig tijd toch betrokken bent bij de vereniging.

Voorzitter:
Toen onze vorige voorzitter (Adwin van Schaaik)deze functie neerlegde was er geen opvolger. De toenmalige
secretaris heeft toen noodgedwongen de taak van voorzitter op zich genomen totdat er een opvolger voor
Adwin gevonden was. Tot op vandaag hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Rob heeft niet
de ambitie om tot in lengte van dagen , interim voorzitter te zijn.
Vind jij het leuk en heb je de ambitie om het boegbeeld van onze vereniging en de verbindende factor tussen
de afdelingen te zijn. Misschien is het iets voor jou om voorzitter te worden. Specifieke volleybalkennis is niet
noodzakelijk.

Op termijn:
Penningmeester:
Henk Visee is al vele jaren onze penningmeester. Hij is op zoek naar een opvolger die het van hem wilt
overnemen. Onze penningmeester int de contributie en stelt de jaarlijkse begroting op. Na goedkeuring van
deze begroting op de algemene ledenvergadering houdt hij/zij gaandeweg het seizoen in de gaten of de
begroting aangehouden wordt. Tevens betaalt de penningmeester de binnenkomende facturen en beheert
onze tegoeden op de bankrekeningen. Volleybalkennis is niet noodzakelijk. De functie vereist wel enige
administratieve vaardigheden.

wedstrijdkleding:
Al onze competitie spelende jeugdleden hebben aan het begin van dit seizoen de
wedstrijdkleding meegekregen. We hebben besloten om de kleding dit seizoen niet in te
zamelen. Je kunt dus gewoon je tenue volgend jaar weer gebruiken. Meld het even wanneer
de maat niet meer klopt of als er beschadigingen zijn. We zoeken dan een ander passend
tenue of we laten het repareren.

Mochten er dubbele nummers ontstaan bij de nieuwe team indelingen. Dan zullen we ookje
tenue ruilen voor een tenue met een ander rugnummer.
Als je gaat stoppen of je al gestopt bent, willen we erg graag de tenues weer terug krijgen.
Deze heb je in bruikleen van de vereniging.

De Schouw deze zomer
De schouw blijft de gehele zomer open. Alleen de eerste drie weken van augustus zijn ze open van
maandag t/m donderdag tot 18:00 uur. Dus in die periode niet in de avonduren.

UnivéNieuws:
Vanouds had Univé Leksprong een winkel in Lopik. Echter door het
samengaan van Univé Leksprong en Univé-Zuid Holland staat de winkel nu
in Schoonhoven. Daar staan onze medewerkers dagelijks voor u klaar om u
te verzekeren van een zorgeloze toekomst. Loop gerust eens binnen. U
kunt bij ons terecht voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen, uw
zorgverzekering en hypotheekadvies.

Bezoek de website van onze hoofdsponsor eens !!

Of kijk ook eens naar onze andere sponsors.

Timmer en klusbedrijf “Erik de Jong”

Timmerbedr.

Kwareno

Heb je informatie voor deze nieuwsbrief of wil je je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief , stuur
een mail naar nieuwsbrieflvv@outlook.com

