Aan alle leden en ouders/verzorg(st)ers van leden van Set Up IJsselmuiden,
Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal en zeker ook voor onze vereniging. Nog maar
3 weken geleden zaten we midden in het volleybalseizoen, vochten we voor promotie of
tegen degradatie, wonnen we mooie wedstrijden of verloren we van een betere
tegenstander.
In 3 weken is er veel veranderd: Eerst mochten we geen handen meer schudden, daarna
werden er wedstrijden afgelast, gingen de trainingen niet meer door en nu is door de
Nevobo het besluit genomen alle competities en bekertoernooien voor de rest van het
seizoen te annuleren en niet meer af te maken.
Het heeft ons laten inzien hoeveel de sport en de vereniging verweven is met ons
dagelijks leven en ons netwerk van vrienden. Het heeft ook laten zien dat sport eigenlijk
maar bijzaak is, als de gezondheid van jezelf, van je vrienden, familie of bekenden risico
loopt.
Misschien heb je wel vrienden of familie die getroffen zijn door het virus. Wij wensen
jullie en/of jullie familieleden heel veel sterkte en beterschap toe!
Omdat wij nog niet weten wat de komende weken ons gaat brengen, hebben wij als
bestuur overleg gehad met o.a. de bond en de gemeente. Daarna hebben wij de
volgende zaken besloten:
•
•
•

Wij hebben alle gereserveerde zaaluren tot 1 juni 2020 teruggegeven aan de
gemeente. Dat betekent dus dat wij tot die datum geen trainingen aanbieden.
Wij hebben ook afgesproken dat als er weer gevolleybald mag worden, wij direct
weer zaal kunnen huren om dan weer zo snel mogelijk te beginnen.
Mede hierdoor vinden wij het als bestuur fair om voorlopig geen contributie in
rekening te brengen. Met de huidige inzichten hervatten wij dit weer, als de
trainingen aangeboden kunnen worden.

Zodra hier nieuws over te melden is, horen jullie dat.
Ik hoop dat we allemaal goed door deze periode komen en dat wij daarna met z’n allen
weer verder kunnen bouwen aan onze mooie club!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Set Up IJsselmuiden
Joffrey v/d Belt
Remco Bultman
Dik van Ginkel
Rob v/d Spek
Marleen Gerrits
Dijanne Riezebos

