SALVORA
Aan de leden van Salvora en meelezende ouders,
In deze moeilijke en toch ook wel onwerkelijke periode waarin we allemaal onze hobby ‘volleybal’ niet kunnen
beoefenen zoals we graag zouden willen, wordt er achter de schermen juist meer dan ooit vergaderd door het bestuur
en TC. Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV van 10 maart jl. zouden wij rond deze periode met een reactie komen ten
aanzien van de te innen contributie. In deze mail willen wij jullie graag meenemen in de volgende punten:
· Contributie inning 2e helft seizoen 2020-2021;
· Teamindeling seizoen 2021-2022;
· De Waarmakerij, activiteiten voor de groep 15-25 jarigen.
Contributie:
Hoewel er in deze periode op sommige posten minder kosten zijn gemaakt, hebben we ook kosten die gewoon doorlopen,
zeker nu we weer geruime tijd trainen op het dak van Tijenraan en inmiddels ook weer op het gras van Rohda Raalte. In de
begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Wij willen als bestuur/TC, Salvora
gezond houden en klaarstomen voor de toekomst. Kijkende naar die toekomst en om een volgende stap te kunnen maken,
zal er geld moeten worden vrijgemaakt voor investeringen in goede trainers, materialen en opleidingen van onze huidige
trainers. Daarom hebben wij als Bestuur/TC het volgende besloten:
Wij gaan in de 2e week van mei het resterend deel van de contributie innen. Deze bestaat uit het laatste gedeelte van de
verenigingscontributie. Hierop kunnen wij alle huidige leden een “korting” geven van 50%. Wij denken dat wij met deze
reductie van de contributie het meeste recht doen aan de situatie waarin wij met onze vereniging op dit moment
verkeren.
Teamindeling:
De teamindeling is ieder jaar weer een flinke uitdaging en iedereen tevreden houden is bijna niet te doen. Maar de TC is
onder andere met input van de trainers weer tot een indeling gekomen. Deze voorlopige teamindeling zal op zondag 9 mei
2021 via de site bekend worden gemaakt. Aan het trainingsschema wordt nog gewerkt. Die zal later worden gepubliceerd.
Met ingang van maandag 17 mei zullen we voor het eerst in de nieuwe teamsamenstellingen gaan trainen.
De Waarmakerij:
Corona is een lastige tijd en helemaal voor jongeren! Hoe mooi zou het zijn als jongeren (15-25 jaar) elkaar weer
ontmoeten, nieuwe dingen beleven en lekker actief in beweging komen? Teveel jongeren moeten al te lang teveel missen
door Corona. Denk aan leeftijdsgenoten, vrijetijdsactiviteiten en bijbaantjes. En juist op deze leeftijd hebben ze dat nodig.
Tijd voor verandering!
Bovenstaande tekst is te lezen op de website van De Waarmakerij. De Waarmakerij heeft samen met betrokken
ondernemers en inwoners een jongerendenktank samengesteld. De doelstelling is om jongeren, in de leeftijd van 15-25
jaar in deze lastige periode elkaar weer Coronaproof te laten ontmoeten d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten.
Salvora is gevraagd om daar ook een bijdrage aan te leveren in de vorm van (beach)volleybalclinics en/of -toernooitjes.
Aan ons de taak om deze clinics te geven en wedstrijden te leiden als scheidsrechter of teller.
Als vereniging willen wij graag onze medewerking aan dit project toezeggen, maar dit kunnen wij alleen met de hulp van
vrijwilligers. Daarom doen wij een beroep op jou! Heb jij tijd, zin en voel jij je betrokken om in de maanden mei en juni af
en toe een doordeweekse avond of in het weekend te helpen? Laat het dan weten aan je trainer of stuur een mail naar
secretaris@salvora.nl Je hulp kan vrijwillig zijn, maar ook met een kleine vrijwilligersvergoeding per uur. Als er vanuit onze
vereniging animo is om te helpen bij dit initiatief, zullen wij dit aan de organisatie doorgeven. Zie voor meer
informatie www.dewaarmakerij.nl en www.insalland.nl
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Tot slot:
Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief een beetje te hebben bijgepraat over het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
Wij blijven ons best doen om er voor jullie te zijn. Mochten er nog vragen zijn dan weten jullie ons te vinden.
Namens het bestuur
Raymond Kolkman
Voorzitter
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