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Nieuwsbrief seizoen 2020-2021 
 

We mogen weer! Onder bepaalde voorwaarden mogen wij weer beginnen met trainen en het spelen van 
wedstrijden. Die bepaalde voorwaarden zijn: 
❖ Tijdens de trainingen en wedstrijden hoeft er geen anderhalve meter afstand bewaard te worden, daar-

voor én daarna wel. Dus in de kleedkamer en de kantine moet wel anderhalve meter afstand bewaard 
worden. Dit geldt niet voor jeugd tot en met 18 jaar.  

❖ Gebruikte materialen worden na gebruik van elke training en wedstrijd schoongemaakt, zoals de ballen, 
de palen, het net en de ballenkar. De vereniging draagt zorgt voor reinigingsmateriaal; teams en trainers 
moeten zelf de materialen schoonmaken en elkaar hier op te wijzen.  

❖ Meegebrachte tassen moeten op de tribune gestald worden en niet in de kleedkamer. Er moet namelijk 
één locatie aangesteld worden voor de tassen.  

❖ Je mag maximaal 10 minuten voor aanvang van de training (dus bijvoorbeeld 19.20 uur) aankomen bij de 
sporthal of gymzaal. Dit geldt ook voor de wedstrijden.  

❖ Wat betreft toeschouwers: deze zijn niet toegestaan! Dit heeft te maken met het feit dat er maximaal 99 
personen in de zaal aanwezig mogen zijn op hetzelfde moment. En wanneer er vier wedstrijden tegelijk 
gespeeld worden, zullen er al ongeveer 80 personen in de zaal aanwezig zijn. Tel hierbij nog scheidsrech-
ters, tellers, coaches en het wedstrijdsecretariaat op, dan loopt dit aantal al snel richting de 99.  

❖ Het Bestuur ziet toe op handhaving, maar eigen verantwoordelijkheid wordt ook verwacht. En voor alles 
geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop en heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  

 
Trainingen 
Nu het A-jeugdteam in de senioren gaat spelen, worden zij Dames 3. Dit betekent voor alle lagere teams dat zij 
qua nummering één omhoog gaan. Dus Dames 3 wordt Dames 4 en Dames 4 wordt Dames 5, etc.  
 
De trainingen starten dit jaar voor de senioren op maandag 17 augustus. Op donderdag 3 en 10 september 
willen we wedstrijden tegen elkaar spelen, maar hierover later meer in deze nieuwsbrief. De eerste wedstrijden 
staan gepland op donderdag 17 september.  
Ter info: Dames 1, Dames 2 en Heren 1 spelen minimaal 4 sets, met uitloop naar een vijfde set bij gelijke stand. 
Dames 3 speelt minimaal 4 sets, maar nooit een vijfde set. Het kan dus 2-2 worden. Dames 4 tot en met Dames 
7 spelen allemaal maximaal 3 sets.  
 
De B-jeugd begint met trainen op maandag 17 augustus en de C-jeugd begint op donderdag 20 augustus. De 
B- en C-jeugd spelen hun eerste wedstrijd op zaterdag 19 september.  
 
Nu er geen traditionele Grouster merke wordt gevierd, kunnen wij gewoon gebruik maken van de sporthal 
begin september.  
 
Trainingstijden senioren in Sporthal De Twine op maandag 

Maandag Tijd Team Trainer  
Veld 1 19.30 – 21.00 uur Dames 1 Alle Grit en Alexander Brouwer 
Veld 1    
Veld 2 19.30 – 21.00 uur Dames 3 Feite Zwart 
Veld 2    
Veld 3 19.30 – 21.00 uur Dames 2  Janke Brouwer 
Veld 3 21.00 – 22.30 uur Heren 1 Janke Brouwer 
Veld 4 19.30 – 20.45 uur Dames 7 Ruud van der Hart 
Veld 4 20.45 – 22.00 uur Dames 6 + Herenrecreatie Grada Stoker 

 
Trainingstijden jeugd in Sporthal De Twine op donderdag 

Donderdag Tijd Team Trainer  
Veld 1 17.30 – 19.00 uur B-jeugd Melissa van der Let 
Veld 2 17.30 – 19.00 uur C-jeugd Tooske Boks en Kyra van der Meer 
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Trainingstijden jeugd in de gymzaal op maandag 

Maandag Tijd Team Trainer  
Veld 1 18.30 – 20.00 uur B-jeugd Petra Modderman 

 
Trainingstijden jeugd in de gymzaal op vrijdag 

Vrijdag Tijd Team Trainer  
Veld 1 18.30 – 20.00 uur C-jeugd Tooske Boks en Kyra van der Meer 
Veld 1 20.00 – 21.30 uur Dames 3 Feite Zwart 

 
Oefenavonden donderdag 3 en 10 september 
Op donderdag 3 september en donderdag 10 september worden twee oefenwedstrijd-avonden georganiseerd. 
We hebben als Bestuur een schema gemaakt waarin teams een uur tegen elkaar een wedstrijd spelen. Dit 
hebben we gedaan om in het wedstrijdritme te komen, maar ook om (nieuwe) scheidsrechters te kans te geven 
om even te oefenen met fluiten.  
Mocht het als team niet lukken, voel je vrij om te ruilen. 
 
Donderdag 3 september 

 Tijd Team 1 Team 2 
Veld 1 19.30 – 20.30 uur Dames 1 Dames 2 
Veld 1 20.30 – 21.30 uur Dames 1 Heren 1 
Veld 2 19.30 – 20.30 uur Dames 4 Dames 5 
Veld 2 20.30 – 21.30 uur Dames 6 Dames 7 
Veld 3 19.30 – 20.30 uur Dames 3 Dames 7 
Veld 3 20.30 – 21.30 uur Dames 2 Dames 3 

 
Donderdag 10 september* 

 Tijd Team 1 Team 2 
Veld 1 19.30 – 20.30 uur Dames 1 Dames 2 
Veld 1 20.30 – 21.30 uur Heren 1 Dames 2 
Veld 2 19.30 – 20.30 uur Dames 3 Dames 6 
Veld 2 20.30 – 21.30 uur Dames 7 Dames 4 
Veld 3 19.30 – 20.30 uur Dames 5 Dames 4 
Veld 3 20.30 – 21.30 uur   

 
*Algemene Ledenvergadering 
Aansluitend aan de oefenwedstrijden op donderdag 10 september organiseren we de Algemene Leden-
vergadering. Er volgt binnenkort nog een uitnodiging met agenda.  
 
Spelerskaarten en wedstrijdmateriaal 
De spelerskaarten worden op donderdag 10 september uitgedeeld. Voor de jeugd is dat na de training en voor 
de senioren voor de training. Hetzelfde geldt voor de ballentassen en voor de wedstrijdkleding. 
Het Bestuur heeft besloten om alle senioren- en jeugdteams van verenigingstrainingsjasjes te voorzien. Op de 
eerste training zullen deze worden gepast, waarna ze besteld kunnen worden. 
 
Betaaldata contributie 
De contributie wordt in 8 termijnen, vanaf september, afgeschreven rond de 28ste van de maand. De contributie 
is inclusief spelerskaart. 
 
Bestuurszaken 
Het Bestuur houdt ook dit seizoen drie keer een "inloopspreekuur", waar iedereen de gelegenheid krijgt om 
zaken laagdrempelig met het Bestuur te bespreken. De data zijn: maandag 14 september 2020, maandag 11 ja-
nuari 2021 en maandag 15 maart 2021. Het spreekuur vindt plaats in de scheidsrechterkamer in de sporthal 
van 19.15 uur tot 19.30 uur. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om zaken met Bestuur te bespreken.  
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Neem daarvoor contact op met de contactpersoon voor jouw team:  
Dames 1, 2 en 3  Alle Grit 
Dames 4, 5, 6, 7 Sylvia de Boer 
Heren-, Dames Recreanten en jeugd  Melissa van der Let 
Heren 1 + trainers  Lisette Brouwer 
 
Belangrijke data seizoen 2020-2021 
➢ Geen trainen in de herfstvakantie van 10 tot 18 oktober 2020. 
➢ Maandag 14 december 2020 eindejaarstoernooi senioren. 
➢ Donderdag 17 december 2020 wintertoernooi jeugd. 
➢ Geen trainen in de kerstvakantie van 19 december 2020 tot 3 januari 2021. 
➢ Geen trainen in de voorjaarsvakantie van 20 tot 28 februari 2021. 
➢ Potgrondactie vrijdag 12 maart 2021. 
➢ Geen trainen op Goede Vrijdag op 2 april 2021. 
➢ Geen trainen op paasmaandag 5 april 2021. 
➢ Laatste training senioren op maandag 19 april 2021. 
➢ Laatste training jeugd op donderdag 22 april 2021. 
➢ Vrijdag 25 juni 2021 om 20.00 uur ledenvergadering. 
 
 

Voor nu wenst het Bestuur iedereen een leuk, sportief en gezond 
volleybalseizoen, zonder klachten, spierpijn of blessures. 


