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Van het bestuur 
 

Afgelopen seizoen is anders verlopen dan gepland, dat is duidelijk. Iedereen heeft 

het beste ervan gemaakt. Er is veel gebeacht, alternatieve seizoensafsluitingen 

gevierd en er zijn door zichzelf uitgeroepen kampioenen gekroond. 

 

Zoals een aantal van jullie al gemerkt 

hebben, hebben we in de zomer de nieuwe 

site gelanceerd. De officiële oplevering door 

SiteWorks moet nog plaatsvinden, maar we 

kunnen hem al wel gebruiken. We kunnen 

nu ook berichten plaatsen beveiligd met 

een wachtwoord. Jullie krijgen dit via de 

mail toegestuurd. 

De allerlaatste teamindeling, zaalindeling 

en scheidsrechtersindeling zijn op deze 

manier te vinden als nieuwsbericht op de 

site. 

 

SiteWorks kunnen we ook als nieuwe 

sponsor begroeten net als Haneveld en 

Dondertman Administratie. 

 

We wensen jullie veel volleybalplezier! 

 

Het bestuur 
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Rabo ClubSupport 
 

Rabo ClubSupport is de nieuwe actie van de Rabobank en komt in plaats van Hart 

voor de Achterhoek. Door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen is de start 

ervan dit jaar uitgesteld tot na de zomerperiode en wordt dit najaar georganiseerd. 

Het bedrag dat ze beschikbaar stellen mogen de Rabobank leden door middel van 

stemmen verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. 

 

Planning 

 1 tot en met 30 september: inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen 

 5 tot en met 25 oktober: stemperiode voor Rabo-leden 

 1e week november: Finaleweek 

 

In oktober kunnen leden van de bank stemmen op de deelnemende clubs. Stemmen 

gaat vanaf dit jaar via de Rabo Bankieren App! Het is belangrijk dat je de app op je 

mobiel heb opgeslagen. Heb je dat nog niet gedaan; download de app dan tijdig. 

 

Zodra je kunt stemmen zullen we dit via de website, Facebook en Instagram bekend 

maken. 

 

De penningmeester 
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Coronamaatregelen en -richtlijnen 
 

Natuurlijk gelden de laatste richtlijnen van het RIVM ook tijdens het sporten: 

 Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit 

geldt voor iedereen. 

 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens 

het sporten). 

 Vermijd drukte. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie. 

 Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. 

 Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent. 

 Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high-fives of knuffels. 

 Vermijd hard stemgebruik. 

 Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. 

 

Op de site van Nevobo staat informatie voor spelers en arbitrage over onder andere 

hoe om te gaan met de regels omtrent corona voor, tijdens en na de wedstrijden. 

Ook staat hier een stukje in voor de jeugd, hoe er omgegaan wordt met het 

begroeten voor de wedstrijd en wat te doen bij besmetting. 

 

Voor alle spelers: 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6807/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf 

 

Voor arbitrage: 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6806/Arbitrageprotocol%20indoor%20volleyb

al.pdf

 
 

  

  

  
  

https://www.nevobo.nl/cms/download/6807/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6806/Arbitrageprotocol%20indoor%20volleybal.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6806/Arbitrageprotocol%20indoor%20volleybal.pdf
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Spelers 

 Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 

meter afstand van elkaar houden. 

 Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, 

is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers 

plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de 

wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld. 

 Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon. 

 Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel. 

 Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling 

hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of 

door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van 

een punt is wel toegestaan. 

 Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is 

ingevuld. 

 Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter 

afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet. 

 Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan 

de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de 

kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen. 

 Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan. 

 Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop 

van de wedstrijd. 

 

Coaches en overige staf 

 Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 

meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot 

spelers van de ABC-jeugd. 

 Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank is 

het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen 

op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de 

hoek van het speelveld. 

 Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein 

mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen. 

 Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon. 

 Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel. 

 Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is 

ingevuld. 

 Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de 

wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van 

andermans laptop/tablet. 
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Publiek 

 Publiek is welkom, zolang de 1,5 meter wordt gewaarborgd.  

 Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar 

zijn met de wedstrijd zij meetellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten. 

 Publiek krijgt een vaste zitplaats toegewezen. 

 Als er meer dan 100 toeschouwers worden verwacht, moet je vanaf de opening 

of vooraf plekken reserveren, gezondheid checken en placeren, tenzij er sprake 

is van doorstroming van publiek. 

 

Kantine 

In de kantine gelden de regels voor de horeca (los van het aantal bezoekers), dus 

altijd: 

 Reserveren 

 Placeren 

 Gezondheid check 

 Bezoekers vragen contactgegevens beschikbaar te stellen 

 Per groep geeft 1 persoon de bestelling door en gaat weer zitten. De bestelling 

wordt gebracht. 

 Laat alle stoelen op zijn plek staan. 

 

In geval van besmetting 

In het geval van een besmetting bij het team zal de GGD een contactonderzoek 

doen. Mocht een team niet kunnen spelen vanwege corona, dan moet contact 

worden opgenomen met de Nevobo. 

 

Bij afzeggen van een wedstrijd i.v.m. coronabesmetting of corona-gerelateerde 

klachten binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een 

periode door dat team of door die vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen 

worden. De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de 

tegenstanders te laten weten. In overleg zal dan gezocht worden naar een 

vervangende datum voor de wedstrijd(en). Indien er een of meerdere spelers van 

een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet 

beschikt over voldoende vervangers, moet de vereniging contact opnemen met de 

Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en 

een vervangende datum gezocht moet worden. Voor afzeggen wegens 

coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de Nevobo, 

worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de 

verenigingen om hier geen misbruik van te maken.   
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Noteer in de agenda 

 
5 t/m 25 oktober 2020 Stemmen Rabo ClubSupport 

9 november 2020 Algemene ledenvergadering (Hoeflo) 

Najaar Bloembollenactie op alternatieve wijze 

Najaar Herfsttoernooi 

 

 

Wil je iets geplaatst hebben in de Nieuwsbrief of Website? 

Leuk! 

 
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, de website wordt continue bijgewerkt. Je 

kunt je inzending mailen naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 

 

Wil je de Nieuwsbrief ook ontvangen? Of op een ander (extra) mailadres?  

Dat kan! Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 

     

  

  
  


