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Beste leden,
Nu ik dit schrijf, denk ik, het is al weer december. Sinterklaas is in het land en de kerstdagen staan alweer voor de deur. In
januari begonnen we dit kalenderjaar vol goede moed met het tweede deel van het vorige seizoen. Corona was nog ver
weg in China. Het zou zo’n vaart niet lopen dachten we. Hoe anders is het nu.
Vanaf 13 maart veranderde het seizoen plotseling. Ikzelf weet deze datum nog goed. Ikzelf was in de brandhaard Breda
en de recreantengroep was aan het trainen. Wat moeten we doen? Mijn telefoon stond niet stil die avond. Sindsdien
hebben velen van de recreantengroep geen bal meer aangeraakt.
Gelukkig konden we tot de zomervakantie met de jeugd op het beach terrein terecht van onze zuster vereniging LVVBeach. Dat was een hele uitkomst. Echter niet voor de senioren en de recreanten.
Na de zomervakantie leek het de goede kant op te gaan. Er waren teamindelingen gemaakt en iedereen begon met frisse
zin weer aan een nieuw seizoen. Al snel kregen we met aanvullende maatregelen te maken. Helaas steeg het aantal
besmettingen ondanks deze maatregelen en konden we onze sporttas weer in de kast laten staan. Alleen de jeugd tot 18
jaar mocht nog trainen. Gelukkig kunnen de senioren sinds twee weken geleden weer mondjesmaat trainen in kleine
groepjes van 4 personen. Niet ideaal, maar na zo’n rare periode toch wel fijn.
Hoe het nu gaat lopen weten we nog niet. De Nevobo is voornemens om het seizoen uit te spelen, door in mei en juni
langer door te gaan dan aanvankelijk de bedoeling was. Er wel vanuit gaande dat we half december weer langzaam
kunnen opstarten. Echter gezien de laatste berichten ben ik zelf persoonlijk bang dat we dat , half december nog niet
gaan redden. Afwachten dus.
Bij deze wil ik al onze leden bedanken voor hun geduld. Zoals ik eerder al schreef, hebben meerdere leden al vanaf maart
geen bal meer aangeraakt. Ondanks dit vreemde seizoen hebben we nagenoeg nog geen leden die opgezegd hebben. Ik
ben daar zeer trots op en het toont mij hoeveel trouwe leden wij hebben.
Speciaal dank wil ik uitspreken voor de jeugdtrainers die elke week een training bedenken voor onze jeugd teams. Het is
knap hoe zij proberen om de jeugd gemotiveerd te houden tijdens deze trainingen. Ik kan me ook goed voorstellen dat
dat niet altijd helemaal lukt. Mede doordat er geen wedstrijden zijn.
Ondanks dat onze kosten grotendeels normaal doorlopen, hebben we toch te maken met een afname van onze kosten.
Het verschil ten opzichte van de begroting willen we terug geven aan onze leden. Ik wil jullie dan ook vragen om de
online raadpleging van de ledenvergadering, in te vullen voor 15 december 2020, zodat we dit ook daadwerkelijk kunnen
bewerkstelligen.
Via deze weg wil al onze leden, ouders, trainers en betrokkenen een hele fijne, gezellige maar bovenal een gezonde
decembermaand toewensen en iedereen nogmaals bedanken voor jullie steun, geduld en hulp in deze, ook voor ons
lastige periode.
Rob Jansen
Secretaris/Voorzitter
Univé-LVV

Digitale ledenvergadering/raadpleging.
In oktober hadden wij het voornemen om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden
waarin we terugblikken op afgelopen seizoen. Echter vanwege de aangescherpte maatregelen
wilden we deze vergadering op een later tijdstip houden. Nu de maatregelen langer duren dan
wij toen voorzien hadden. Hebben wij besloten om de ledenvergadering digitaal te maken. En
om de presentatie van de ledenvergadering online te zetten. Via de volgende link kun je onze
presentatie volgen.

https://www.lvvsite.nl/images/ledenvergadering/Presentatie%20ledenvergadering%2
02020.pdf
Wij vinden het erg belangrijk om transparant te zijn. Daarom behandelen wij onze financiën ook
altijd op de algemene ledenvergadering. Ons financieel verslag staat ook op onze website ter
inzage evenals het verslag van de kascontrole. Deze zijn te vinden op:

https://www.lvvsite.nl/images/ledenvergadering/Jaarrekening%20LVV%2020192020.pdf
https://www.lvvsite.nl/images/ledenvergadering/Verslag%20kascontrolecie%20LVV%
202019-2020.pdf
Tijdens deze leden vergadering wilden wij onze leden raadplegen om over een aantal kwesties
te stemmen. Dit gaat vooral het kwijtschelden van een deel van de contributie en over teruggave
van een deel van de contributie als gevolg van het feit dat wij minder uitgaven hebben. Daarom
vragen wij of jullie de volgende vragenlijst/raadpleging digitaal willen invullen voor 15 december
2020. (Bij jeugdleden eenmaal invullen door een ouder of verzorger.)
De vragenlijst vindt je op:

https://forms.gle/iJEQ5sSVx87CU2Gw8
Mochten jullie nog vragen en of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande , stuur
dan een mail aan voorzitter@lvvsite.nl.

Wij hopen dat we de volgende ledenvergadering weer onder normale omstandigheden kunnen
houden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Bestuur Univé-LVV

Rabobank en plusmarkt actie!!
Afgelopen periode hebben wij met Univé-LVV, meegedaan aan een tweetal sponsoracties.
Als eerste hadden wij de sponsoractie van de Rabobank. De leden van de bank mochten
stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Naar ratio sponsort de bank dan de
betreffende vereniging met een geld bedrag. Met deze actie hebben wij een geldbedrag
opgehaald van 295,03 euro. Dit bedrag willen we gaan besteden aan activiteiten voor de
jeugdafdeling.

De tweede actie waar wij aan mee deden was de plus markt actie. Deze actie is denk ik
bekender bij jullie. Deze actie bestond uit twee delen. In het eerste deel van de actie
konden we per week een bedrag sparen door munten in een koker te sparen. Wat hebben
jullie veel munten gespaard voor ons.
Het tweede deel van de actie zou bestaan uit een activiteit op het plein voor de winkel.
Echter vanwege de aangescherpte maatregelen, kon dit niet door gaan. Als alternatief was
er een finale pop-quiz. Sowieso kregen we al 50 euro door alleen maar aanwezig te zijn.
Door snel een twaalftal vragen in te vullen tijdens een muziek quiz, was er een aanvullend
bedrag te verdienen. Een zeer trouwe fan van onze vereniging wist hierbij de tweede prijs
te bemachtigen, een bonusbedrag van 500 euro!!
Als we de bedragen van het eerste en tweede deel bij elkaar optellen komen we op het
mooie bedrag uit van 924,34 euro. Op de eindranglijst een mooie derde plaats. Super!!!
Via de volgende link kun je de quiz nogmaals terug kijken.
http://popquiz-live.nl/sparenvoorverenigingen

Inleveren kleding:
Aan het begin van het seizoen hebben we alle jeugdleden een eigen tenue
meegegeven zodat ze al omgekleed naar de wedstrijden kunnen komen. Deze regel
blijft van kracht en we hopen snel weer onze wedstrijden te kunnen spelen.
Echter mocht je besluiten om per 1 januari 2021 te stoppen met volleyballen bij onze
vereniging, dan willen wij deze kleding graag weer retour, zodat we aankomend
seizoen weer genoeg tenues hebben voor iedereen. Maak daarom een afspraak met
de jeugdcommissie, over het inleveren van deze kleding als je gaat stoppen. Zij zullen
je dan vertellen hoe en waar je deze kleding kunt inleveren.
Blijf je gewoon lekker ballen bij onze gezellige vereniging, dan hoef je uiteraard niets
te doen. De kleding lever je dan aan het einde van het seizoen weer in.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Over Univé-winkel Lopik
Vanouds heeft Univé Leksprong een winkel in Lopik. Midden in het centrum
van Lopik 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

