SALVORA

Beste volleyballiefhebbers,
We leven op dit moment in een onzekere tijd met een wereldwijde corona-crisis. Een crisis met
persoonlijke en zakelijke gevolgen. In deze tijd staat de sport duidelijk op een tweede plaats, want we
hebben allemaal wel andere zorgen aan ons hoofd. Het zorgen voor jezelf, jouw gezin, familie, het
personeel en je bedrijf is op dit moment veel belangrijker.
We wensen iedereen veel sterkte in deze periode en hopen dat eenieder opvolging geeft aan de
adviezen van onze overheid en het RIVM. Als Salvora volgen we in ieder geval de richtlijnen van de
overheid, het RIVM en de Nevobo.
De competities en trainingen zijn onlangs gestopt.
Zoals jullie weten heeft de Nevobo besloten dat alle competities worden gestopt. Ook is inmiddels
duidelijk geworden wat dit betekent voor degradatie en/of promotie.
Naast de competitie zijn ook de trainingen stilgelegd. Er wordt in ieder geval tot 4 mei niet getraind en
het is nog maar de vraag of we direct na de meivakantie weer kunnen starten. Wij houden jullie op de
hoogte.
De financiële consequenties voor de vereniging zijn nog niet helder.
Van enkele leden hebben we vragen gekregen hoe we als vereniging omgaan met de contributie voor
de periode dat nu niet getraind en gespeeld wordt. Op dit moment kunnen we als vereniging nog niet
de consequenties overzien. Dit is afhankelijk van de kosten die we moeten maken en de eventuele
tegemoetkomingen waar we mogelijk aanspraak op kunnen maken. We hopen op begrip van iedereen
dat we daar nu nog geen uitspraken over kunnen doen. We zullen hiervoor eerst alle consequenties in
kaart moeten brengen. Nadere informatie hierover volgt dus op een later moment.
De voorbereidingen voor volgend seizoen gaan op de achtergrond door.
Net als andere jaren wordt er door de technische commissie op de achtergrond weer druk gewerkt
aan de voorbereidingen voor komend seizoen. Deze voorbereidingen verlopen, gezien de
overheidsmaatregelen, op een andere wijze dan we gewend zijn. Er wordt meer gebruik gemaakt van
digitale communicatiemiddelen, omdat we fysieke contactmomenten tot een minimum moeten
beperken. Er wordt gewerkt aan concept teamsamenstellingen, bezetting van trainers en de eerste
scenario’s voor het weer opstarten van trainingen.
Het streven van de technische commissie is om de nieuwe teamindelingen eerste helft van mei
gereed te hebben. Nadere communicatie volgt hierover.
Rick Schrijver terug op het oude nest.
We zijn als technische commissie zeer verheugd te kunnen melden dat Rick Schrijver terugkomt als
trainer naar Salvora. Zowel Rick zelf als Salvora hebben voorgaande jaren geïnvesteerd in zijn
opleiding tot trainer. Rick komt dus, na een uitstapje als trainer bij Avior, met extra bagage terug naar
Salvora. Hij zal komend seizoen dames 2 onder zijn hoede nemen. We wensen Rick alvast heel veel
plezier en succes toe!
Overige trainerswisselingen.
Verder kunnen we melden dat we de toezegging hebben van Jan van Uitert, Jeroen Gerritsen, Irma
Temmink en Jacob Kroes dat ze blijven. Ruben Tuten, nu trainer van MB1, zal komend seizoen als
assistent aanhaken bij D1. Arno Bosch zal als trainer van de CMV doorschuiven naar de jeugd.
Daarnaast lopen er nog gesprekken met trainers.
Daar waar er trainers komen, vertrekken er ook weer trainers. Edwin Berkel heeft aangegeven ons
aan het einde van het seizoen te verlaten. Edwin heeft gedurende zijn verblijf bij Salvora een mooie
ontwikkeling laten zien. Zowel persoonlijk als met zijn team. Hij staat met D2 op een mooie en
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verdienstelijke 2e plaats. Het is daarom extra jammer dat het seizoen voortijdig is afgebroken.
Wij willen Edwin enorm bedanken voor zijn inzet voor Salvora en wensen hem alvast heel veel succes
volgend seizoen bij z’n nieuwe club. Er zal ongetwijfeld nog een afscheidsmomentje volgen.
Zo blijf je fit.
We kunnen ons voorstellen dat het binnen zitten begint te vervelen en dat je de volleybaltrainingen
mist. Sportscholen zijn nu ook geen alternatief. Toch zijn er andere manieren om te werken aan je
conditie en fitheid. Kijk bijvoorbeeld op:
https://www.volleybal.nl/nieuws/volleyfit
Zorg goed voor jezelf.
Wij hopen dat direct na de mei vakantie de trainingen weer gestart kunnen worden. Het zou fijn zijn
om jullie allen dan weer in goede gezondheid te zien.
Pas goed op jezelf en let een beetje op elkaar!!

Sportieve groet,

namens voltallige bestuur Salvora

Salvora 2019-2020

Pagina: 2

april 2020

