Nieuwsbrief

Irene Zaalvolleybal

19 maart 2021

1. Van de voorzitter – Ineke van Straaten.
2. Voor de agenda: Algemene Leden vergadering VV Irene zaal, 20.00 uur.
3. Digitale briefjes, de bekende: graag invullen uiterlijk 31 maart !!
4. Overgang naar het zomerseizoen: beach.
5. Inleveren gesponsorde wedstrijdtenues Dames I en Heren I
6. Gezocht: voorraadbeheerder wedstrijdkleding.
7. Vast om als teams over na te denken: scheidsrechters.

1.

Van de voorzitter

Hallo Irene-volleyballeden,

De nieuwe vrijheden, die de regering heeft bekend gemaakt om weer te kunnen sporten gelden niet
voor binnensporten, dus kunnen we helaas nog steeds niet zaalvolleyballen. Aangezien veel jeugd en
beperkt aantal senioren daarom buiten trainen en gaan beachen, hebben we een aantal beachtrainingszaken in deze Nieuwsbrief opgenomen.
Daarnaast aandacht voor volgend seizoen, de TC wil graag jullie input! De bekende briefjes zijn net
als vorig seizoen digitaal. Verzoek is deze uiterlijk 31 maart in te vullen. Voor wie hierbij aangeeft te
stoppen, geef dit graag meteen door aan de ledenadministratie. (secretaris@irenezaalvolleybal.nl) De
uiterlijke opzegdatum is 1 juni 2021.
Ook onze SRC Jos Ruijter legt nog even uit, dat we echt meer scheidsrechters nodig hebben, graag
aandacht voor zijn oproep!
Het blijft lastig, omdat we elkaar zo weinig zien, maar we hebben nog wat vrijwilligerstaken in de
aanbieding, die echt niet veel tijd kosten.
Hopelijk kunnen we elkaar wel live zien bij onze ALV, die we op donderdag 27 mei willen gaan
houden, dus noteer alvast in je agenda
.
Misschien houden jullie net als wij van dames 5 af en toe een zoombijeenkomst, is dan erg leuk om
elkaar even te spreken en ideeën uit te wisselen om gezamenlijk te sporten of andere activiteit
(Pubkwis ofzo) te ondernemen! Succes allemaal!

Namens het bestuur,
Ineke van Straaten

2.

Voor in de agenda:

3.

Digitale ‘briefjes’

Algemene Leden Vergadering (ALV) zaal: donderdag 27 mei, 20.00 uur !!

Beste allemaal,
We willen iedereen (jeugd en senior) weer vragen de ‘briefjes’ in de vullen, dit jaar wederom
digitaal. Voor wie er niet mee bekend is; in deze vragenlijst vertel jij wat je vond dan dit seizoen en
wat je hoopt voor volgend seizoen.
De technische commissie (TC) kan niet iedereen individueel spreken, dus vul de enquête daarom in en
moedig jouw teamgenoten aan dit ook te doen. Jonge volleyballers kunnen samen met hun

ouder(s) of verzorger(s) de vragen beantwoorden.
En goed om te weten: vul de vragenlijst ook in als je (nog) niet helemaal zeker weet wat je volgend
seizoen wilt.
We vragen je – graag uiterlijk 31 maart! – de vragenlijst in te vullen via de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciv0uLWiKDALxzYe6JrvmKIerunF8frSXcCH
CB33OKrzn1Xw/viewform
Alleen de TC ziet jouw antwoorden en gaat daar vertrouwelijk mee om.
Hartelijke groet,

TC van Irene Zaalvolleybal
Oproep: Mocht je gaan stoppen, laat dit graag meteen weten aan de ledenadministratie
(secretaris@irenezaalvolleybal.nl). De uiterlijke opzegdatum is 1 juni 2021. Let hier graag op, later
opzeggen geeft gedoe, voorkom dat !

3.

Overgang jeugd naar het zomerseizoen: beach

Jeugd:
Op zaterdagmiddag 27 maart
organiseren we van 13-15u een lente beachvolleybaltoernooi bij Irene Beach.
Iedereen van 5 t/m 12 jaar kan zich individueel opgeven.
Wij maken teams, uiteraard rekening houdend met voorkeuren en speelniveaus. We gaan zowel
wedstrijdjes spelen als volleybalspellen doen op het zand en er vooral een hele gezellige middag van
maken! Graag aanmelden via Janine Pleizier (06-16784118). Vrienden/ vriendinnen/ broers/ zussen
zijn van harte welkom!

Leuk om te lezen: https://dendolder.nl/beweegt/jeugd-sport-in-coronatijd-buiten-en-beachvolleybalbij-irene/
Trainingen jeugd:
7 april:

14 april:

Reeds gestart:

Kennismakingstraining (gratis) van Irene Beach volleybalspeeltuin en
CMV jeugd (3 tot en met 12 jaar) op Irene Beach, inschrijven kan via
Janine Pleizier (06-16784118).
Start trainingen van Irene Beach volleybalspeeltuin en CMV jeugd
(3 tot en met 12 jaar) op Irene Beach kan via:
www.irenebeach.nl/jeugd-tot-en-met-12-jaar;
De trainingen van Irene beach voor C tot en met A jeugd (13 t/m 18
jaar) op Irene Beach zijn reeds gestart. Wil je meedoen? Aanmelden
kan nog via: www.irenebeach.nl/jeugd-13-tot-en-met-18-jaar.

Trainingen senioren:
Vanaf 12 april:

Vanaf nu is het weer mogelijk om je aan te melden voor de trainingen
bij Irene Beach! Deze gaan, als de maatregelen het toelaten, vanaf 12
april van start en duren 14 weken.
Aanmelden kan via: www.irenebeach.nl/volwassenen .

Nieuw:

Ook is het mogelijk een eigen trainingsgroep te vormen, hierbij zorgen
wij dat er een passende trainer voor de groep staat. Hierbij geldt:
minimaal 8 personen.

Misschien ten overvloede: De financiën en contributies van Beach en Zaal zijn gescheiden.

De penningmeester van Zaal heeft al eerder in nieuwsbrieven aangekondigd, dat het bestuur voor

volgend seizoen een eenmalige korting op de contributie zal voorstellen voor teams voor wie het
aanbod stil gelegen heeft, zodra duidelijk is wat financieel uiteindelijk het seizoenresultaat van zaal
wordt. Dit voorstel wordt tijdens de ALV van donderdag 27 mei besproken en tegelijkertijd door de
vergadering vastgesteld !!
Helemaal los hiervan staan de contributie en betaling van de trainingen van Beach.

4.

Inleveren gesponsorde wedstrijdtenues Dames I en Heren I

Dit is een oproep aan de leden van Heren I en Dames I die het volgende seizoen denken niet meer uit
te komen voor een eerste Irene team. Deze leden dienen hun gesponsorde wedstrijdtenue,
trainingspak en tas (laatste niet van toepassing voor de dames) in te leveren bij Carla Uittenhout,
Oude Brandenburgerweg 25 te Bilthoven. Het verzoek is dit te doen vóór 1 mei 2021. Bij voorbaat
hartelijk dank.

5.

Gezocht: voorraadbeheerder wedstrijdkleding

Wie o wie wil het stokje van Carla overnemen inzake het beheren van de wedstrijdkleding voorraad?
Fysiek ligt de voorraad van onze wedstrijdkleding (m.u.v. de gesponsorde kleding van Dames I en
Heren I) bij VolleybalDirect, onze leverancier. Leden bestellen rechtstreeks via de website van
VolleybalDirect hun wedstrijdkleding.

Wat zijn dan de taken van een voorraadbeheerder?
De voorraadbeheerder zorgt er voor dat er genoeg voorraad bij VolleybalDirect ligt, dit doe je in direct
contact met VolleybalDirect, in afstemming met de TC en de penningmeester.
Daarnaast zorg je dat de gesponsorde tenues voor Dames I en Heren I worden ingeleverd aan het
eind van het seizoen en uitgedeeld aan het begin van het seizoen i.v.m. wijzigingen.
Tevens ben je vraagbaak voor leden inzake wedstrijdkleding.
Een beperkte en overzichtelijke taak dus. De piek ligt veelal aan het begin van het seizoen om te
zorgen dat er voldoende voorraad is voor nieuwe leden.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem contact op met Carla Uittenhout, 06-28498225.

Vast om als teams over na te denken: scheidsrechters
Ook volgend jaar is er een verplichting voor Irene om scheidsrechters te leveren voor het fluiten op
het niveau van promotie klasse en hoger.
Voor elk team wat in of hoger dan promotie klasse speelt dienen we arbiters te leveren die dit niveau
aankunnen.
Dit feit betekent:
e

Dat 2 teams in de 3 divisie en 1 in de promotieklasse dienen wij
60 “beschikbaarheidspunten” te leveren.
• Dat deze vraag is niet meer haalbaar voor de huidige populatie regioscheidsrechters.
• Dat vanaf seizoen 20/21 de volgende verplichting is ingevoerd dat elk seniorenteam een
scheidsrechter levert op die de licentie VS 3 of hoger heeft
Heeft het team deze niet dan moeten een lid zich opgeven voor de opleiding tot VS 3.
•

https://www.nevobo.nl/cms/download/6542/VS3%20informatiefolder%202020%20pilot.pdf
Komend seizoen gaan we verder met deze verplichting goed om hier als team hier al over na te
denken.

Groet Jos Ruijter Coördinator scheidsrechterzaken

