Nr.6 – Mei 2020 Blad 1/2

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:

Kom onze teams
aanmoedigen.
Raadpleeg de app – Nevobo.nl
Mijn competitie voor de
speeldata/tijden en de speelzaal
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Vacatures:

Van de Voorzitter:
Lieve volleybal vrienden en vriendinnen,
Sinds mijn vorige bericht op 26 maart is er qua richtlijnen met betrekking tot hoe om
te gaan met het corona virus nog niet heel veel veranderd. De regering heeft op 21
april de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus
verlengd en voor een deel versoepeld. Voor volwassenen blijft gelden dat
georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden
mogen worden gespeeld.
De versoepeling voor de sport betekent dat vanaf 29 april de jeugd tot en met 18
jaar weer samen, onder begeleiding, mag trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten
de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd
13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten
houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan,
wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven
gesloten.
Op dit moment bekijken we samen met de gemeente en Doesburg Beweegt de
mogelijkheid om in de buitenlucht aan onze jeugd volleybal training te geven. Hier
zijn uiteraard allerlei voorwaarden aan verbonden om de veiligheid en gezondheid
van iedereen te waarborgen.
Wanneer we hiermee kunnen starten, is op dit moment nog niet bekend. Zodra we
meer duidelijkheid hebben, zullen we iedereen tijdig informeren. Om al het laatste
nieuws mbt Covid-19 en volleybal goed te kunnen blijven volgen, is op onze website
een speciale button Covid-19 geplaatst. Daaronder vind je allerlei nuttige info.
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Sportvereniging:
Om volleybal voor de jeugd, en hopelijk over niet al te lange tijd ook weer
voor de volwassenen, binnen de 1,5 meter samenleving mogelijk te maken,
kunnen we als bestuur jullie hulp goed gebruiken. Wil je een bijdrage leveren,
stuur dan even een kort bericht naar 1 van ons.
Namens het bestuur, Edwin Dijkshoorn
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Van de Technische Commissie
Terwijl we al een tijdje niet aan volleyballen toekomen en het seizoen 2019-2020
abrupt tot een einde is gekomen, is de technische commissie de afgelopen weken
druk geweest met vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Welke teams kunnen we
formeren? Hoe zien we de samenstelling van de teams voor ons? Wie past als
trainer/trainster het beste bij het team? Welke zaalcapaciteit hebben we tot onze
beschikking en hoe past dit dan met de teams?
Kortom veel werk en allerlei afstemmingen binnen de vereniging om tot weer een zo
goed mogelijke indeling voor komend seizoen te komen. Binnenkort zullen zij met
meer informatie komen.

Blijf fit
Volleybal XL baalt er ook van dat we voorlopig niet in de zaal kunnen staan. Daarom
hebben ze besloten om een deel van de oefeningen die thuis gedaan kunnen
worden, voor iedereen openbaar te maken. Oefeningen die je bijvoorbeel d in de
tuin kunt doen met zijn tweeën of zelfs in je woonkamer alleen. Zo blijven we toch
nog aan het volleyballen! Klik op de link en bewegen maar:
https://mijn.volleybalxl.nl/volleybaloefeningen-voor-thuis/
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Pasfoto op spelerskaart
Zoals in een aparte mail al aangegeven, we geven jullie de mogelijkheid om je
pasfoto te vervangen door een meer recente pasfoto. Wat kun je doen: je stuurt
een recente pasfoto digitaal aan penningmeester@ace19.nl en we zullen deze dan
uploaden in Sportlink. Let op! De pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen:
1. Het dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn
2. Van voren genomen (oriëntatie portrait)
3. Ogen goed zichtbaar
4. Kleurenfoto
5. Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
6. Resolutie 600x800 pixels
7. Verhouding 3x4
8. Bestandsgrootte 256 tot 512 kb
Indien je de pasfoto voor 3 augustus aanlevert, zorgen we ervoor dat de nieuwe
spelerspas is voorzien van deze foto. Na deze datum is geen verwerking meer
mogelijk door de NEVOBO.
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