SALVORA
Nieuwsbrief
Beste volleyballiefhebbers,

Wij zijn als bestuur en TC blij te kunnen melden dat we training buiten met de jeugd mogen hervatten. Wel dient
er per leeftijdscategorie aan bepaalde eisen te worden voldaan.
De nieuwe tijdelijke trainingslocatie is veld 7 op het Rohda terrein
De afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikte locatie. In samenspraak
met de gemeente en Rohda is het gelukt om veld 7 van Rohda voor onze trainingen in te richten. Wij zijn hen
dankbaar voor dit aanbod. De gemeente heeft onze plannen goedgekeurd en we hebben de benodigde
materialen kunnen regelen. De velden liggen er prachtig bij en we kunnen eindelijk weer van start gaan!
We starten de trainingen weer gefaseerd op
Aangezien op dit moment alleen de jeugd onder 19 mag trainen hebben we onze plannen daar ook op
gebaseerd. Dit is dus ook hoe we deze week van start gaan. Vanavond zijn we gestart met het CMV in de oude
teamsamenstelling. In de week van 11 mei starten we met de jeugd <19 in de oude teamsamenstelling.
Op de trainingslocatie zal een coronaverantwoordelijke aanwezig zijn. Hij/zij zal erop toezien dat de
regels/protocollen worden nageleefd
Volgende week zullen we evalueren hoe het gaat. Mocht het allemaal goed blijken te gaan, dan kunnen we
misschien ook starten met de volwassenen. Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte namelijk aangegeven dat
vanaf volgende week ook de volwassenen weer mogen starten. Echter we zijn nog wel in afwachting van de
uitwerking van de protocollen door NOC/NSF en de Nevobo voor deze groep.
Tevens zullen we bekijken wanneer we kunnen switchen naar de nieuwe teamindelingen.
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 er niet getraind en gespeeld is. Op dit moment kunnen we, zoals eerder gemeld, nog niet alle
consequenties overzien. We zullen hier als bestuur zeer zeker naar kijken en dit wordt een agendapunt voor de
algemene ledenvergadering in het najaar. We hopen op begrip van iedereen dat we daar nu nog geen
uitspraken over kunnen doen.
De concept teamindelingen voor de jeugd en senioren worden komende week bekend gemaakt!
Net als andere jaren is er door de technische commissie op de achtergrond weer druk gewerkt aan de
voorbereidingen voor komend seizoen. De teamsamenstellingen staan in concept klaar en ook voor volgend
seizoen is het weer gelukt om de trainers rond te krijgen.
De concept teamindelingen zullen woensdag 13 mei rond 20:00 op de Salvora-site worden gepubliceerd. Voor
de CMV volgt dat later.
De trainingstijden en zalen voor de periode na de zomervakantie staan in concept klaar. De verwachting is dat
die pas begin juni in overleg met het sportbedrijf definitief gemaakt kunnen worden.
Vragen
Mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we jullie weer informeren.
Zijn er naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen, stuur die dan in een mail naar tc@salvora.nl
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