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Beste leden,

Het nieuwe jaar is al weer een kleine maand geleden begonnen en het ziet er voorlopig nog niet naar uit
dat we onze geliefde sport op korte termijn weer kunnen gaan uitvoeren. Sterker nog, de lock down is
uitgebreid met een avondklok. Het aantal besmettingen neemt , mede door de Britse corona variant,
maar zeer geleidelijk af.
Om jullie een beetje tegemoet te komen in de kosten, hebben we naar aanleiding van de
ledenraadpleging besloten om de contributie tijdelijk niet te innen. Meer hierover in het stukje verderop in
deze nieuwsbrief.
Ondanks dat we niet spelen, is de Nevobo al druk bezig met de hervatting van de wedstrijden. Zij
hebben al vaak een nieuw plan bedacht, maar steeds kon dat de ijskast weer in door verlenging van de
lock down. Het laatste plan staat uitgelegd in het stukje verderop in deze nieuwsbrief. In het kort komt
het er op neer dat we nog een aantal wedstrijden voor spek en bonen kunnen gaan spelen, mits jouw
team daar zin in heeft. Promoveren of degraderen is niet mogelijk. Helaas voor de recreanten zaterdag
zit het seizoen er voor wat betreft de wedstrijden al op.
Ik hoop echt dat iedereen in het land nog even vol houdt en de maatregelen serieus blijft nemen, zodat
we hier snel vanaf zijn en ons normale leven weer een beetje kunnen oppakken. Ik begin ,denk ik net als
jullie , het samen plezier hebben in de zaal, het slap ouwehoeren aan de bar, maar ook het met plezier
runnen van de vereniging met de daarbij behorende contacten nu toch echt wel te missen.
Houdt vol , blijf gezond en hopelijk snel tot ziens in onze sportzaal.

Rob Jansen
Secretaris/Voorzitter
Univé-LVV

Uitkomst ledenraadpleging.
In onze laatste nieuwsbrief van afgelopen jaar hebben wij onze leden een aantal vragen voorgelegd welke wij
normaliter op de ledenvergadering gesteld zouden hebben. De antwoorden van de twee belangrijkste vragen staan
hieronder vermeld. Verderop leg ik uit wat de gevolgen hiervan zijn.
- De eerste vraag ging over de contributie van de laatste twee maanden voor de zomervakantie. Deze contributie
hebben wij toen opgeschort vanwege het feit dat de wedstrijden en trainingen toen niet doorgingen. Tijdens de
ledenvergadering wilden wij jullie vragen of we deze contributie alsnog moesten innen of dat we de contributie
moesten laten vervallen. Dit waren jullie antwoorden.

- In de tweede vraag wilden wij jullie vragen om een eenmalig mandaat te verlenen inzake de begroting. Mochten de
kosten door bepaalde meevallers dit seizoen lager uitvallen, dan zijn wij door het verlenen van dit mandaat
gemachtigd om minder contributie te heffen of gedeeltelijk terug te betalen. Dit waren jullie antwoorden:

Wat zijn voor jullie de gevolgen?
Doordat we dit seizoen, helaas bijna niet aan volleyballen toekomen heeft dit uiteraard ook een financieel
neveneffect. Voor wat betreft onze inkomsten zijn wij bijna volledig afhankelijk van de contributie, gemeentelijke
subsidies en sponsoring van Univé. Deze inkomsten zijn niet of nauwelijks teruggelopen door de coronacrisis. Vele
andere verenigingen zijn daarentegen erg afhankelijk van variabele inkomsten zoals bijvoorbeeld baromzet,
entreegelden etc. Kortom, onze inkomsten zijn vrij stabiel gebleven.
Als we echter naar onze kosten kijken van dit en vorig seizoen, zien we dat deze een stuk lager uitvallen. Dit komt
doordat we minder zaalhuur betalen, doordat de wedstrijden op zaterdagen niet doorgaan en de trainerskosten een
stuk lager uitvallen doordat trainingen niet doorgaan. Tevens heeft de Nevobo een gedeelte van de inschrijfkosten
van onze teams terugbetaald.

Doordat deze kosten lager uitvallen is het mogelijk voor ons om jullie via de contributie te compenseren voor het niet
kunnen volleyballen. Dit wilden we als volgt doen.
De twee maanden voor de zomervakantie hebben we geen maandelijkse contributie geïnd. Deze twee maanden
zullen we niet meer innen. De leden die per half jaar betaald hebben krijgen naar rato deze twee maanden terug
betaald. (Dit komt overeen met de als eerst gestelde vraag in de ledenraadpleging).
Aangezien we komende tijd ook nog niet kunnen volleyballen zullen we vanaf 31 januari 2021 het innen van de
contributie dit seizoen voor onbepaalde tijd stop zetten. We zullen het innen van de contributie weer gaan hervatten
als we weer kunnen trainen en spelen, of als het financieel noodzakelijk wordt.
Bij deze beslissing hebben wij uiteraard zeer nauwkeurig gekeken of het financieel haalbaar is voor onze vereniging.
Wij hopen via deze weg toch de pijn van het niet kunnen volleyballen, iets te verzachten.
Mocht je hier nog vragen over hebben kun je terecht bij onze penningmeester op penningmeester@lvvsite.nl

Vervolg van dit seizoen en wedstrijden !!
De Nevobo had oorspronkelijk het idee om weer half december 2020 weer aan te vangen met de wedstrijden. Echter
zoals jullie gemerkt hebben is dat door de tweede coronagolf niet gelukt. Hoewel we nog steeds niet mogen trainen
en zeker nog geen wedstrijden mogen spelen is de Nevobo al wel aan het nadenken over het vervolg van dit seizoen.
Hieronder heb ik de huidige plannen even uitgewerkt.

Voor onze senioren, jeugd en dames recreanten competitie team het volgende:
Geen Promotie/ Degradatie seizoen ’20 – ‘21
Nevobo is met het bericht gekomen dat het afronden van de competitie niet meer mogelijk is. Het is dit jaar niet
mogelijk om P/D te spelen, dus heeft iedereen zich gehandhaafd! Dit komt doordat er te weinig wedstrijden gespeeld
kunnen worden om een halve competitie af te ronden. Het spelen van een halve competitie was de minimum eis om
promotie en degradatie te doen dit seizoen, gesteld door de Nevobo aan het begin van het seizoen.
Het verlengen van het seizoen is niet mogelijk in verband met een tekort aan zaalruimte bij veel verenigingen.
Planning competitie Nevobo
De Nevobo wil nog wel wedstrijden aanbieden. Hiervoor willen ze de wedstrijden die nu vanaf 1 maart 2021 staan
ingepland door laten gaan tot het einde van het seizoen, 17 april 2021. Dit schema is nog niet definitief aangezien er
nog wedstrijden kunnen uitvallen of bij gepland. Dit plan is nog onder voorbehoud.
Je speelt dus deze wedstrijden alleen voor het plezier, je kunt niet meer promoveren of degraderen. De Nevobo
begrijpt het als teams hier geen zin meer in hebben, echter willen zij dat wel op zeer korte termijn weten om de
planning rond te maken. Wij vragen dus aan de aanvoerder/coach om te polsen wat zijn of haar team wil. Op korte
termijn komen wij hier op terug.

Voor onze recreanten zaterdag toernooi teams:
Onze zaterdag toernooi teams hebben dit seizoen geen wedstrijden meer te spelen. Alle toernooien zijn tot nader
order afgelast.

Trainen:
Het trainen zullen we weer hervatten zodra dit weer volgens de geldende richtlijnen mogelijk is. Uiteraard is bij ons
ook niet bekend wanneer dat het geval is.
De jeugd zou nu wel onder bepaalde voorwaarden buiten mogen trainen, echter lijkt ons dat , bij gebrek aan
accommodatie en bij deze temperaturen en weersomstandigheden niet ideaal. Mocht de lock down nog erg veel
langer duren en we verder in het seizoen zijn, met betere buitentemperaturen, dan zullen we kijken of we het buiten
trainen weer kunnen opstarten.

“”Nevobo volleybal zomerkampen””
Beste volleyballer,
In de zomervakantie organiseren wij al tientallen jaren volleybalkampen voor jongeren van 12-19 jaar.
Dat wil je niet missen!
Tijdens een volleybalkamp ben je onder professionele begeleiding een groot deel van de dag bezig met je
favoriete sport. Naast fanatieke trainingen en binnen- en buitentoernooien staan er ook veel andere
activiteiten op het programma. Vind je de dagelijkse trainingen nóg niet genoeg? Tijdens de week zijn er
voldoende momenten om een bal te pakken en op het veld bij de accommodatie een balletje te slaan.
Wij onderscheiden ons doordat wij niet met vaste draaiboeken werken, maar elk jaar voor elk kamp een
volledig op-maat programma maken. Daardoor is geen enkel kamp hetzelfde en kunnen wij onze
deelnemers elk jaar een onvergetelijke ervaring bieden.
Lijkt het je leuk om mee te doen of om als begeleider mee te
gaan, kijk even in de andere bijlagen van deze nieuwsbrief.
Hierin staat nog meer informatie over waar, wanneer en wat
het kost, ook uiteraard hoe je je op kunt geven.

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 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

