
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EINDELIJK WEER GOED NIEUWS! 
 

IJsselmuiden, 28 januari 2022 

 

Eindelijk weer goed nieuws! De competitie gaat weer van start. Door middel van deze brief 

willen wij jullie op de hoogte brengen van verschillende punten. 

De bond heeft gecommuniceerd hoe dit er precies uit gaat zien. In dit artikel wordt er 

gecommuniceerd over publiek, kantine en overige voorwaarden: 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/01/25/er-mag-weer-echt-gevolleybald-worden 

  

De regels met betrekking tot het meespelen bij andere teams/niveaus zijn tijdelijk veranderd. 

In samenspraak met je contactpersoon in de TC willen wij op deze manier proberen om zoveel 

mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Het verplaatsen van wedstrijden is uiteraard een 

optie, maar vergeet niet dat de wedstrijden later ook allemaal nog ingehaald moeten worden. 

Zoals in de brief van de bond aangegeven is, gaat de competitie wellicht langer door. Er is aan 

ons als vereniging gevraagd of wij in de maand mei eventueel nog extra zaal kunnen huren. 

Hier hebben wij op gereageerd met onze zaalbeschikbaarheid, binnenkort wordt dit schema 

bekend op de website van de Nevobo. Ondanks dat we in de maand mei door lijken te gaan is 

ons streven om zo veel mogelijk wedstrijden zo snel mogelijk te spelen. Op advies van de 

bond willen wij het overzichtelijk houden, immers alles wat verplaatst wordt moet ook 

ingehaald worden.   

 

Daarnaast willen we een oproep doen; de komende periode belooft het heel druk te worden 

voor degene die het wedstrijd secretariaat doen. Wij willen jullie vragen of jullie ons hierbij 

willen assisteren. Als je als team een thuiswedstrijd wilt verzetten, vragen wij om direct drie 

opties mee te sturen om de wedstrijd in te halen. Zo kunnen wij gelijk nieuwe opties indienen, 

dat scheelt heel veel onnodige communicatie. Tegelijkertijd willen wij graag wat versterking 

voor het wedstrijd secretariaat, al is het maar voor het restant voor het seizoen. Dus als jij 

dagelijks een telefoon of laptop bij de hand hebt en elke dag een paar minuten tijd hebt om 

wat wijziging verzoeken in te dienen en te beheren kun je helpen! Wil jij dit doen? Stuur dan 

even een berichtje naar Rob van der Spek. Met elkaar is het niet zoveel werk en houden we 

het leuk.   

 

Volgende week vergadert het bestuur, dan bekijken wij met elkaar naar de handhaving van de 

regels voor de thuiswedstrijden, meer info volgt!  

 

Kortom: het belooft een drukke tweede seizoenshelft te worden, laten we hier vooral van 

genieten!  

  

Sportieve groet, 

Het Bestuur van Set-Up IJsselmuiden 
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