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3. Overzicht bardienstrooster, 26 augustus t/m 16 september - barcommissie
4. Bericht van de scheidsrechter coördinator - Jos Ruijter
5. Schoenenavond 2021 donderdag 30 september, 18.45 – 21.15 uur

6. TIP voor nieuwe competitie spelende leden: bestellen wedstrijdshirts (in de herhaling)
7. Contributie seizoen 2021 – 2022 (in de herhaling)

1.

Van de voorzitter

Hallo allemaal,
De eerste trainingen zijn afgelopen donderdag geweest, wel vreemd om weer in de hal rond te lopen,
maar ook wel leuk. Zeker als de teams (dames 1 en heren 5), die donderdag gingen trainen zo
heerlijk enthousiast waren! Dan krijg je zelf ook zin in volleybal! De eerste thuiswedstrijden zijn op 25
september, dus dat duurt nog even (gelukkig, kunnen we nog veel oefenen).
We zullen met de Coronacommissie nog overleggen of we nog regels gaan hanteren in de sporthal, de
1,5 m afstand blijft voorlopig nog van kracht, hoewel in het veld niet. We zullen jullie via brieven in
het clubhuis op de hoogte houden.
Het clubhuis mag open, maar hier gelden voorlopig de horecaregels voor Corona. En nu maar duimen,
dat er niet veel besmettingen door de vakantiegangers uit het buitenland worden meegenomen, zodat
we snel terug naar “normaal” kunnen.
Onze oproep voor vrijwilligers blijft nog steeds van kracht, maar het heeft wel nieuwe leden voor de
sponsorcommissie opgeleverd! Maar we zijn er nog niet, vooral voor het wedstrijdsecretariaat en de
voorraadbeheer van wedstrijdkleding hebben we acuut versterking nodig! Neem contact op met
Melinde Maarseveen (dames 1, wedstrijdsecretaris@irene-volleybal.nl ) als je wilt helpen.
Op 23 augustus beginnen alle seniorenteams te trainen en de week erna start de jeugd. Ik wens
iedereen een sportief volleybalseizoen toe met wedstrijden uit en thuis!

Ineke van Straaten

2.

Trainingstijden

De trainingstijden en veldverdeling voor komend seizoen zijn bekend.
De indeling is altijd afhankelijk van de beschikbare velden en trainers.
H1/2 en D1/2 zijn inmiddels met de trainingen gestart, de overige senioren teams starten in de
week van 23 augustus.
De jeugd start op 31 augustus met trainen.
We zoeken nog een paar trainers!
• H6; speelt 4e klasse, traint op donderdag van 21.30- 23.00. Evt. in combi met andere
trainers.
• Assistent trainer van Jc1/Jb1, op maandag 18.00-19.30. Geen ervaring of voorbereiding voor
nodig.
Voor het training geven/assisteren staat altijd een vergoeding tegenover. Dat is afhankelijk van het
team/ de verantwoordelijkheid en de frequentie.
Voor vragen kan je mailen naar tc@irene-volleybal.nl, of benader een van ons persoonlijk.
Tot snel!

De TC

Bo & Joris (mannenlijn), Paul, Cynthia, Melinde en Rianne (dameslijn)

3.

Bardienstrooster

Bardienstrooster, 26 augustus t/m 16 september:

Datum

Tijd

Team

Donderdag 26 augustus 2021

21:00 – 22:30
22:30 – 0:00
21:00 – 22:30
22:30 – 0:00
21:00 – 22:30
22:30 – 0:00
21:00 – 22:30
22:30 – 0:00

Heren 3
Heren 5
Dames 4
Dames 5
Dames 3
Heren 4
Heren 2
Dames 2

Donderdag 2 september 2021
Donderdag 9 september 2021
Donderdag 16 september 2021

Het is voor iedereen een tijd geleden. Achter de bar komt een instructie voor het draaien van
bardiensten. Mocht je toch nog vragen hebben over de bardiensten kom dan even naar ons toe!
Hans, Ton, Mayke, Joren, Helen, Michiel, Anne

4.

Bericht van de scheidsrechter coördinator (SC)

Komend seizoen zien we dat een groot aantal teams hoger dan derde klasse spelen. Deze mooie
ontwikkeling doet een groot beroep op de leden met een VS2 (tot en met 1e klasse bevoegdheid).
Begin van de competitie zal er daarom bij deze teams actief worden geworven om deze bevoegdheid
te halen. Het idee is dat de verdeling om wedstrijden te fluiten evenredig te doen over alle
teamleden.
Ook dit seizoen is er de verplichting dat elk competitie spelend senioren team een scheidsrechter
levert met de bevoegdheid of bereidheid de opleiding te volgen voor “volleybal scheidsrechter 3”
(VS3). Deze opleiding is grotendeels online te volgen en geeft je de mogelijkheid tot het fluiten tot en
met de derde divisie.
De SC zal daarom in contact treden met de teams tijdens de 1 e trainingsavond 25 augustus.

Iedereen een sportief en gezellig seizoen wensend.
Jos Ruijter

5. Schoenenavond 2021 donderdag 30 september, 18.45 – 21.15 uur
Volleybaldirect.nl

6.
TIP voor nieuwe competitie spelende leden: bestellen
wedstrijdshirts
Advies, i.v.m. de soms lange levertijd van de wedstrijdshirts. Bestel via Volleybaldirect:
www.volleybaldirect.nl/kleding/volleybalshirts/Irene.
Houdt er rekening mee, dat de shirts klein uitvallen !!
Mocht je vragen hebben, mail dan met wedstrijdsecretaris@irene-volleybal.nl.

7. Contributie seizoen 2021 – 2022
Tijdens de ALV van 27 mei jongstleden hebben de leden ingestemd met het bestuursvoorstel t.a.v.
teruggave van de contributie van afgelopen seizoen.
Het bestuur stelde– op basis van de gegevens van 1 mei 2021 – voor een bedrag van ~ €
35.000,- terug te betalen aan de leden, concrete is dit ~ 63 % van de betaalde contributies.
Daar een aantal leden nog een deel van de contributies na 1 mei betaalde, is afgesproken een
definitieve berekening te maken op basis van de stand van zaken van 1 juli. Daar wordt momenteel
aan gewerkt.
Op basis van 63 % teruggave betekent dit:

Tabel: voorgestelde teruggave 2020 – 2021; contributie leden 2021 – 2022

Soort lid

Voorgestelde
teruggave 20-21

Contributie 20-21

Contributie 21-22 Na
korting

Senioren

€

422,50 €

267

€

155,50

Senioren

€

330

€

208

€

122

Senioren

€

232,50 €

146

€

Verenigingsleden

€

Jeugd

€

300

€

189

€

111

Jeugd

€

270

€

170

€

100

Jeugd

€

185

€

116

€

69

CMV
SET M UP

€
€

86,50

35

145
165

€
€

0
104

€
€

0
61

De teruggave van de contributie wordt verrekend met de contributie komend seizoen; Leden die afgelopen weken
hebben opgezegd ontvangen het voor hen te verrekenen bedrag terug. In verband met vakanties is het doel dit
op 1 oktober rond te hebben: dit is ook het moment, dat de facturen voor het komende seizoen worden
verstuurd. Mocht u vragen hebben, mail dan met secretaris@irenezaalvolleybal.nl .

