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Buiten trainen succesvol.
Op 13 maart stopte het volleybalseizoen voor ons
allen abrupt. Tenminste dat dachten we. Zo’n
kleine maand geleden kregen we te horen dat de
jeugd weer mocht gaan sporten. Buiten, wel te
verstaan. Wij hebben toen bekeken wat voor ons
de mogelijkheden waren, binnen alle regels die
opgesteld waren. Na een kleine inventarisatie
hadden we door dat het op het beach terrein
mogelijk moest zijn, en dat er voldoende animo
was onder de jeugdleden.
Ondertussen zijn we alweer drie trainingen verder.
De groepen hebben we opgedeeld in kinderen t/m
12 jaar en kinderen van 13 jaar en ouder. De
kinderen t/m 12 jaar mochten wel binnen 1.5
meter van elkaar trainen, de kinderen vanaf 12
jaar moesten 1.5 meter afstand houden en
mochten met niet meer dan 6 personen op het
veld staan. Een uitdaging voor onze trainers.
Nu met de nieuwe regels zijn voor de oudere
kinderen deze regels vervallen. Hierdoor kunnen
we lekker trainen zonder na te denken over
afstanden en aantallen. Wat wel blijft is het
handen wassen voor en na de training. Ook
gezellig samenscholen, voor en na de training is er
helaas niet bij.
Al met al zijn we blij dat deze kinderen met veel
plezier t/m 25 juni kunnen trainen op het mooie
opgeknapte Beach terrein.
Wij zijn LVV-Beach erg dankbaar voor het ter
beschikking stellen van hun terrein.

Uitloop van dit seizoen.

Helaas is dit seizoen niet zo geëindigd, zoals we dat met zijn allen bedacht hadden.
Gelukkig hebben we voor de jeugd, die daar behoefte aan hadden, een buiten training kunnen
organiseren, zoals in het voorgaande stukje beschreven is.
Vanaf 1 juli 2020 is, zoals het nu lijkt, binnen trainen weer toegestaan, echter wel met vele
regels. Gezien dat de datum zeer dicht op de zomervakantie aansluit en wij ook voor zo’n korte
tijd de risico’s niet willen lopen, hebben wij besloten om dit seizoen niet meer binnen te gaan
trainen. De trainingen in de zaal beginnen dus helaas pas weer na de zomervakantie.
Het Best end toernooi en het geplande jubileumfeest zullen, zoals eerder in de vorige nieuwsbrief
vermeld stond, dit seizoen niet doorgaan. Het jubileumfeest gaan we op een later tijdstip
inhalen.
De buitentrainingen zullen we blijven geven tot 25 juni 2020. Hierna is dit seizoen voor ons
definitief voorbij. Echter zitten we niet stil. Achter de schermen zijn we alweer met het
aankomende seizoen bezig. Meer hierover kun je verderop lezen in deze nieuwsbrief onder het
kopje “’ Vooruitblik op het nieuwe seizoen””.
Mocht je volgend seizoen niet meer volleyballen, zorg er dan voor dat je voor 01-07-2020 je
schriftelijk hebt afgemeld bij onze ledenadministratie (ledenadministratie@lvvsite.nl ). Hebben
wij na 1 juli geen afmelding ontvangen, gaan wij ervan uit dat je blijft volleyballen !!!!

Inleveren kleding.
Al onze jeugdteams spelen momenteel in gesponsorde, door de club aangeleverde kleding.
Elk team heeft een team tas in bezit. Deze tassen worden om de beurt door een ouder
gewassen en bewaard tot de volgende wedstrijd. Echter doordat het seizoen op een niet
normale wijze is geëindigd, weten wij nu niet waar al deze tassen zich bevinden.
Deze was-tassen, zouden wij erg graag weer retour ontvangen, met daarbij horende spelerskaarten. Deze tassen kunnen wij dan weer aanpassen aan de teams van het komende seizoen.
Ook kijken wij de kleding dan na op gebreken e.d.
Heeft u een tas in uw bezit, mail dan even naar voorzitter@lvvsite.nl of stuur een WhatsApp
berichtje naar 06-10487533. Wij zorgen er dan voor dat hij bij u thuis opgehaald wordt.
Mochten er tenues defect zijn, houdt deze dan even apart, zodat wij ze kunnen laten herstellen.

Wij vernemen ook graag van onze jeugdleden of de maat van het tenue dit jaar goed was. Was
jouw maat nog in orde, hoef je niets te doen. Was jouw tenue te groot of te klein afgelopen
seizoen en heb je een andere maat nodig in het komende seizoen, mail dan even naar
bovenstaand mailadres. Wij houden dan komend seizoen rekening met jou maatwensen.
Alvast bedank met jullie medewerking.

Uitkomsten enquêtes.
Enige tijd geleden hebben wij aan al onze leden dezelfde enquête gestuurd. Met trots mag ik jullie melden
dat nagenoeg iedereen deze enquête heeft ingevuld. Dank hiervoor.
Zeker gezien het verloop van het seizoen, geven deze enquêtes ons veel kostbare informatie omtrent jullie
wensen en ervaringen. Wij zullen al jullie antwoorden en meningen meenemen naar aankomend seizoen.
Een aantal leden heeft aangegeven dat ze contact met ons willen naar aanleiding van de enquêtes. Deze
personen zullen zeer binnenkort hierover bericht krijgen.
In dit bericht wil ik jullie globaal de uitkomsten van de enquêtes per vraag laten zien.

Vraag 1 was eenvoudig, iedereen had zijn naam netjes ingevuld.

Vraag 2 was ook eenvoudig, iedereen wist nog in wel team hij of zij had gespeeld dit seizoen.

Vraag 3: Wat is jullie positief opgevallen dit seizoen? Bij deze vraag kwam vooral naar voren dat jullie de
sfeer en gezelligheid erg goed vonden. De trainingen werden door velen erg positief gevonden. Ook de
communicatie met het bestuur vonden velen van jullie verbeterd. Het bestuur was ook zichtbaarder.

Vraag4: Wat is jullie in negatieve zin opgevallen dit seizoen? Bij deze vraag kwam vaak naar voren dat het
uitlopen van wedstrijden op thuisdagen erg negatief wordt ervaren en te vaak voorkomt. Velen van jullie
missen de echte thuisdagen met mooie wedstrijden en vertier achteraf. Een antwoord dat ook veel
voorkomt, is dat de teams te krap zijn. Wij hebben bij de Nevobo er op aangedrongen dat wij erg aan onze
thuisdagen gehecht zijn, en deze niet willen missen.

Vraag 5: Hoe hebben jullie de trainingen ervaren? Bij deze vraag veel verschillende antwoorden. Zowel
positief en in mindere mate negatief. Veelal worden de trainingen van heren 1 en dames 1, door Jan
Verburg, als positief bestempeld. Veel trainingen van al onze teams zijn leuk, gezellig, leerzaam en
uitdagend. Sommigen willen dan wel weer wat meer afwisseling of een betere opkomst. Maar over het
algemeen is iedereen te spreken over de trainingen en het niveau hiervan.
Vraag 6: Kom je volgend jaar weer volleyballen? Gelukkig maar zeer weinig mensen die “Nee” hebben
ingevuld.

Vervolg uitkomsten enquêtes.

Vraag 7: Ben je nu vrijwilliger en ga je hier mee door? Zoals jullie zien hebben we erg veel vrijwilligers.
Sommigen gaan stoppen, anderen willen graag wat gaan doen. Van de mensen die stoppen of niets doen
hebben de meesten een goede reden.

Vraag 8 zijn allemaal persoonlijke reacties op vraag 7. Deze houden we uiteraard even voor ons zelf.

Vraag 9: Heb je nog wensen of ideeën voor het komend seizoen? Op deze vraag kregen we veel ideeën. De
antwoorden die het vaakst voorkwamen zijn. Meer feesten organiseren, wederom leuke thuisdagen ervan
maken, meer interne toernooitjes of toernooitjes met andere verenigingen organiseren, meer teamuitjes
regelen. Maar het nummer 1 antwoord was wel; gewoon net als dit jaar er een gezellig seizoen van maken.

Vraag 10: Heb je verder nog opmerkingen? Bij deze vraag was het nummer 1 antwoordgewoon “Nee””.
Jammer van het einde was het nummer twee antwoord. Verder kregen we bij deze vraag nog wat
bruikbare tips en wat persoonlijke antwoorden.

Nogmaals erg veel dank voor het invullen van deze enquêtes. Het zal een terugkerend iets zijn in de
komende seizoenen.

-

Vooruitblik nieuwe seizoen.

Ondanks dat er niet meer gespeeld en getraind wordt, zijn wij al druk bezig met de organisatie van het
nieuwe seizoen. Bij de Nevobo hebben we al het aantal teams moeten opgeven voor competitie en
recreanten.

De start van het seizoen:
De wedstrijden, zullen, als alles gaat zoals het nu gaat, rond de derde week van september weer beginnen.
Zoals het nu lijkt, moeten deze zonder publiek gespeeld gaan worden. Wat exact de regels gaan worden, is
voor ons ook nog onduidelijk. Op de Nevobo website staat informatie over de meest actuele gegevens
omtrent het coronavirus en volleybal.
De trainingen willen we, onder voorbehoud, weer gaan starten op 1 september 2020. De trainingsdagen en
tijden krijgen jullie in een later stadium door via de mail. Evenals de teamindelingen. De teamindelingen
voor de jeugd zijn deze week kenbaar gemaakt.

Spelerskaarten:
Voor veel spelers verlopen dit jaar de spelerspassen. Veel foto’s hierop zijn niet meer up-to-date. Is jouw
foto veroudert of zit je haar daarop niet helemaal goed. Lever een nieuwe foto in bij Annemiek van onze
ledenadministratie. (ledenadministratie@lvvsite.nl ) Zij zal dan jouw nieuwe foto uploaden naar de
Nevobo. Als alles goed gaat, komt dan jouw nieuwe foto, op jouw nieuwe spelerskaart te staan.

Scheidsrechters:
Aankomend seizoen zijn onze hoogste seniorenteams, hoger ingedeeld. Heren 1 is in de derde klasse en
Dames 1 is in de tweede klasse. De wedstrijden van de dames moeten vanwege het niveau worden
gefloten door hoger gekwalificeerde scheidsrechters. Binnen onze vereniging zijn dit tot nu toe nog maar
enkele scheidsrechters. Van een aantal leden hebben we al gehoord dat zij erg graag deze kwalificatie
zouden willen bemachtigen. Wij zijn al enige tijd met het plan bezig om samen met DOS een cursus op te
starten hiervoor. Echter is dit tot nu toe niet goed van de grond gekomen. Wij willen vanaf de start van het
seizoen, direct starten met deze cursus. Wie hier interesse in heeft moet zich even melden bij Bert
Brouwer, onze scheidsrechters-functionaris.
In het afgelopen seizoen zijn jullie er gewend aan geraakt dat elke scheidsrechter kon inschrijven voor een
wedstrijd. We kunnen wel stellen dat dat niet altijd even soepel verliep. Vanaf dit seizoen zullen de
scheidsrechters vooraf worden ingedeeld. Hierbij wordt uiteraard wel rekening gehouden met praktische
zaken omtrent eigen wedstrijden en inval beurten. Het indelen van de tellers zal nog wel als vanouds, per
team aangewezen worden. Van onze scheidsrechters-functionaris, zullen jullie hierover meer informatie
krijgen.

Agenda:
Data onder voorbehoud van veranderingen:
01-07-2020
: Uiterlijke datum van opzeggen volgend seizoen.
Juni 2020
: Best end/ jubileum (Afgelast).
31 juli en 1 aug : Nog Harder Truckshow. (Afgelast).
01-09-2020
: Start trainingen.
Medio Wk 42 : Ledenvergadering.
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