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Welkom in seizoen 2021-2022,
Beste leden en betrokkenen,
Maandag a.s. 30 augustus beginnen de eerste teams weer met trainen in de zaal.
Gelukkig konden we net voor de zomervakantie nog wat trainen. Een aantal teams hebben zelfs nog bijna de
gehele zomer op eigen houtje doorgetraind. De jeugd heeft heerlijk buiten kunnen trainen, ondanks het soms
slechte weer.
Maar maandag a.s. begint het dan weer helemaal officieel. De team indelingen zijn bekend en in de bijlage van
deze nieuwsbrief zie je een handig schema van alle trainingstijden. Op de Nevobo app, kun je alvast je eigen
wedstrijden zien. Deze data zijn nog vaak nog wel wat aan verandering onderhevig, let daar nog wel even op.
Dit jaar hebben we een bijzondere primeur. Onze MB1 meiden gaan samen met Jupiter een team vormen. Meer
hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief.
Afgelopen jaar hebben we als vereniging nagenoeg helemaal stil gestaan. Super ongezellig vonden wij. De
activiteiten commissie bruist daardoor van de energie en goede ideeën. Om de gezelligheid en de saamhorigheid
binnen de vereniging terug te krijgen kunnen we nog wel wat gaan verwachten van deze commissie. Mits de
omstandigheden en richtlijnen het toelaten uiteraard!! Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit met de
vereniging , jouw afdeling of met je team, meld het even aan Yannick of Mitchell. Wellicht kunnen zij jouw idee
goed gebruiken.
Corona is , hoe graag we het ook zouden willen, nog niet verdwenen. Velen zijn gevaccineerd, een aantal kiest er
voor om dat niet te doen. Ieder zijn eigen keuze. Laten we rekening met elkaar houden en een ieder in zijn waarde
laten. Als iedereen zijn goede verstand gebruikt en we het er met elkaar over blijven hebben slaan we ons er wel
doorheen en is er voor iedereen een plekje in het veld te vinden.
Ik wens iedereen een fantastisch super sportief en gezond seizoen toe. En aan het einde hopen we weer vele
kampioenen te kunnen huldigen. Echte kampioenen die kampioen geworden zijn door ALLE wedstrijden te spelen
en de meesten daarvan te winnen uiteraard.
Succes allemaal.
Rob Jansen
(Interim) voorzitter.

Huidige corona regels.
Een nieuw seizoen, helaas nog niet helemaal zonder corona. Wat zijn op dit moment de richtlijnen en regels
omtrent corona.
Hieronder in het kort de huidige regels, ingaande op 10 juli 2021.

Buiten de lijnen van het veld houden we nog steeds 1.5m afstand. Dit geldt dus ook voor de tribunes, kleedruimten
en andere ruimten van de sporthal. Een mondkapje is niet meer verplicht.
Blijf op de tribune op dezelfde plek zitten.
In het veld hoeven we geen 1.5 m afstand te houden. Echter onnodig contact zoals high fives etc. kun je beter
vermijden.
In de sporthal ontmoet je veel mensen. Dus volgens de laatste richtlijnen is er het advies om een zelftest te doen.
Bij een positieve zelftest, laat je je testen bij de GGD.
Heb je last van de bekende klachten, kom NIET! Meld je af en laat je testen bij de GGD.
Maar bovenal, blijf nog steeds je gezonde verstand gebruiken. Heb je er nog geen goed gevoel bij, begrijpelijk .
Laat het ons wel even weten.

Contributie:
Zoals jullie wellicht gemerkt en gelezen hebben, is er vanaf eind januari geen contributie meer geïnd. Dit
hebben we zo gelaten tot het einde van vorig seizoen. Echter het nieuwe seizoen is nu officieel weer
aangebroken. Vanaf nu gaan we weer de contributie op de gebruikelijke afgesproken manieren bij jullie
innen. Echter , zoals eerder al vermeld, in iets andere termijnen. Normaal was dat in 9 termijnen. Dat zijn
er nu 10 geworden. Het termijn bedrag is hiertoe iets verlaagd, waardoor het jaarbedrag gelijk blijft.
Betaal je per half jaar, dan blijft alles gelijk.

De contributie voor het nieuwe jaar

LVV en Jupiter vormen samen de MB1.

In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie om ons meiden B team uit de brand te helpen. Door
bepaalde omstandigheden dreigden zij dit seizoen maar met zijn vijven over te blijven. Echte volleybal
kenners onder jullie weten dat je dan 1 speler te weinig hebt om een wedstrijd te spelen. Wij en zeker
ook de meiden zelf , hebben lang nagedacht en gepeinsd hoe dit op te lossen. Uiteindelijk hebben we
aan verenigingen in de buurt gevraagd of zij ons konden helpen. Van Jupiter uit Oudewater kregen wij
een zeer positief bericht terug. Ook zij hadden een MB1 team dat nog maar uit vijf meiden bestond.
Na een leuke testtraining en daarna een lekker drankje op het terras, was bij de meiden het ijs
gebroken.
Zodoende zijn wij met Jupiter overeengekomen om samen een team te vormen. Dit team bestaat uit
vijf meiden van LVV en vier meiden van Jupiter. (één meisje van Jupiter heeft helaas afgezegd).Er wordt
één maal in de week Lopik getraind en één maal in de week in Oudewater. De thuiswedstrijden zullen
ook evenredig gespeeld worden in Lopik en Oudewater.
Wij heten Jette, Roos, Stine, en Jonna van harte welkom bij onze gezellige vereniging.
Wij wensen de MB1 een super gezellig, succesvol , gezond en sportief seizoen toe.

Past je kleding nog?
Al onze competitie spelende jeugdleden hebben aan het begin van vorig seizoen de
wedstrijdkleding meegekregen. We hebben besloten om de kleding voor de zomervakantie
niet in te zamelen. Je kunt dus gewoon je tenue dit 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.

Plusmarkt actie.
Spaar je club gezond!!
De PLUS supermarkt doet graag iets terug voor zijn omgeving. Daarom kun je nu bij PLUS, sponsorpunten sparen voor
onze vereniging. Doe mee en spaar onze club gezond!
Hoe spaar je mee?
- Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvang je een sponsorpunt bij elke 10 euro aan
boodschappen en bij geselecteerde actie-producten.
- Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar
PLUS.NL/SPONSORPUNTEN.
- Zoek Onze vereniging op in de lijst en voer de unieke code in en activeer.
- Uiteraard is digitaal sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsorpunten dan in de PLUS app. Als je digitaal spaart,
ontvang je gelijk 1 sponsorpunt gratis.
- Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor onze kas
- Activeer jouw sponsorpunten op plus.nl/sponsorpunten en maak wekelijks kans op één van de drie PLUS
cadeaukaarten t.w.v. 75 euro.
- Het totaal bedrag dat PLUS van Velzen beschikbaar stelt voor deze actie is 12.500 euro.

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:
Sponsor commissie:
De sponsorcommissie onderhoud het contact met onze sponsoren en zoekt actief naar nieuwe sponsoren en adverteerders
voor onze vereniging. Deze functie is al een tijdje onbezet, en willen we graag weer in het leven roepen. Uiteraard is hier
geen volleybal kennis voor nodig. De tijd die je hier aan besteedt kun je zelf indelen. Des te meer meer sponsoren wij
hebben, des te lager de contributie kan blijven en hoe meer we kunnen besteden aan leuke activiteiten. Tevens is het
hebben van goede contacten voordelig bij het organiseren van activiteiten , werkzaamheden en festiviteiten.
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.

Gevonden:
Annemieke Aantjes had aangegeven te willen stoppen met de ledenadministratie. Met ingang van dit nieuwe seizoen
hebben we Mayke v/d Hoeven bereidt gevonden deze taak van haar over te nemen. Komende weken zal Annemieke haar
alle kneepjes van deze functie bijbrengen. Mayke , alvast bedankt voor je bijdrage.

Sponsorkliks !
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Unive-LVV Lopik, zonder dat het jou een cent
extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Unive-LVV Lopik ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking, Greetz en MediaMarkt mee. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan ook naar Unive-LVV Lopik.
En nogmaals, het kost je niets extra!
Wil je Unive-LVV Lopik ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik.
Voor jou een kleine moeite, voor Unive-LVV Lopik zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de
banner op onze website of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan. Klik vervolgens op het logo van de
winkel.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com
komt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Unive-LVV Lopik. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het
laatste geval keert Bol ons een commissie uit en profiteert Unive-LVV Lopik hier direct van!
Let op: geen commissie op boeken In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN
commissie op boeken worden gegeven.
Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Unive-LVV Lopik weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen.
SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor
Unive-LVV Lopik is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel
bent gegaan.
Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is geplaatst en
niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online
doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert Unive-LVV Lopik
niets op.
Bezoek de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik

Link naar de SponsorKlikspagina van Unive-LVV Lopik:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7990

Univé-Nieuws:
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.

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

