In de nieuwsbrief deze keer…
- Van het bestuur.
- Update legionella
- Korting op volleybalschoenen

(nieuwsbrief 2, Sep 2020)

- Minitoernooien
- Scheidsrechterslicenties en trainers

Beste VCS-ers,

In onze nieuwsbrief, op de website en in de apps hebben jullie de afgelopen weken een flinke
dosis Corona-nieuws en -regels te verwerken gekregen. De voortdurende stroom aan
informatie die wij vanuit o.a. de Nevobo toegestuurd krijgen doet ons ook regelmatig duizelen.
Toch vinden we het belangrijk om er alles aan te doen om te kunnen blijven volleyballen. En
dus blijven we jullie meenemen en op de hoogte houden van wijzigingen, aandachtspunten,
e.d.
Na twee weken trainen zien we dat het echt even wennen is en dat natuurlijk nog niet alles
perfect gaat. Maar wat we ook zien is dat iedereen wel de intentie heeft om zich aan de regels
te houden en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Dat dat ook anders kan zagen we deze
week bij een aantal oefenwedstrijden in andere sporthallen. We hebben onze website daarom
voor bezoekende teams aangepast, sturen hen ook vooraf een mail, zodat duidelijk is aan
welke regels wij ons houden en waar onze toezichthouders op letten.
Informatie, met updates, o.a. over Coronaproof yellen en aanmoedigen in en buiten het veld
vinden jullie op onze website, via de volgende link: https://volleybalclubsassenheim.nl/coronavirus.
Goed nieuws is dat met wat wijzigingen in de organisatie de minitoernooien dit seizoen door
kunnen gaan. Meer daarover lezen jullie verderop in de nieuwsbrief. Verder deze keer geen
overload aan informatie, maar een korte update over de legionellaproblematiek, de
organisatie van de tweede trainingen een herhaalde oproep voor het halen van jullie
scheidsrechterslicenties. Verder geven we jullie een kortingscode van volleybaldirect.nl die
normaal gesproken de schoenenpasavond bij ons organiseert.
Heb je vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar:
secretaris@volleybalclubsassenheim.nl. Vragen over Corona kun je sturen naar:
corona@volleybalclubsassenheim.nl
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Minitoernooien

Een paar weken geleden waren we nog wat somber over het door kunnen gaan van de
minitoernooien. We hebben met andere clubs gekeken wat er wel mogelijk is en zijn blij te
kunnen melden dat de mini’s met wat aanpassingen binnenkort ook lekker hun potjes kunnen
spelen. Nieuw is o.a. dat er per miniteam nog maar één begeleider mee de zaal in mag en dat
het aantal velden wordt beperkt. Ouders van onze mini’s krijgen via de app binnenkort meer
informatie.
Update legionella
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden is er in de zomervakantie positief getest op
legionella in De Wasbeek. Na het doorlopen van het reinigingsprotocol bleek een tweede test
nog steeds legionella aan te tonen. Het gaat steeds om minimale aantallen van een niet
schadelijke variant, maar de norm is uiteraard geen enkel spoortje van welke variant dan ook.
Stiwa heeft extra advies ingewonnen, daarnaar gehandeld en ook het legionella beheersplan
voor een second opinion aangeboden bij een expert. Het is nu wachten op de uitslag van de
derde test. Tot die tijd blijven de douches in de Wasbeek dus dicht.
Vergeet je scheidsrechters licentie niet!
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gewezen op het belang van
het behalen van de V6 en V4-licenties. Nog niet alle senioren blijken hun
V6 licentie te hebben. Met die licentie kun je wedstrijden fluiten van A-,
B-, C-jeugd t/m 1e klasse, senioren t/m 3e klasse en recreatiecompetitie.
Het gaat om wedstrijden in onze eigen zaal. Ook jeugdleden kunnen
deze licentie halen als ze dat leuk vinden.
Nogmaals een dringende oproep dus aan iedereen om de licentie te
halen. Dat kan heel eenvoudig door het in je eigen tempo en tijd maken
van de digitale spelregeltoets via deze link:
https://www.volleybalmasterz.nl/spelregelbewijs/
Hier kun je ook direct doorlinken naar de instaptoets. Om de toets te
kunnen maken heb je je Nevobo-nummer nodig. Mocht je je nummer
niet weten, dan is deze op te vragen via: ledenadministratie@volleybalclubsassenheim.nl
Met een V4 licentie mag je wedstrijden leiden t/m de 1e klasse senioren. Op dit moment
hebben we te weinig leden met zo’n licentie. Wie een V4 licentie wil halen krijgt een
vaardigheidstraining bij VCS aangeboden. Daarin is veel aandacht voor praktische
vaardigheden, zoals alle scheidsrechtergebaren en voor communiceren met spelers in en
rondom het veld. Een examen is niet nodig, want iedereen die de vaardigheidstraining heeft
gevolgd (en eerder de V6 licentie heeft gehaald), mag fluiten in de 1e en 2e klasse. Mocht je
meer willen weten, vragen hebben of je direct willen aanmelden, neem dan contact op met
zaalwacht@volleybalclubsassenheim.nl
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Tweede training jeugd: trainers gezocht!
Voor de MC1 en JB1 hebben we een tweede
trainingsmoment op maandag (18:00-19:30
uur), maar helaas hebben we voor deze teams
nog geen trainer. Lijkt het je leuk om deze
jongens en/of meiden te trainen, meld je dan
svp aan bij de TC
(tc@volleybalclubsassenheim.nl).
We kunnen je ondersteunen met tips, voorbeeldoefeningen, een trainingsprogramma, e.d.
Als zich meer mensen melden kunnen jullie een poultje maken, we helpen daar graag bij!
Schoenenpasavond, kortingscode!
Zijn je schoenen dit seizoen aan vervanging toe? De schoenenpasavond was dan een mooie
gelegenheid om met korting nieuwe schoenen aan te schaffen. Dit jaar hebben we de
pasavond moeten cancelen. Wel biedt https://www.volleybaldirect.nl ons nu een extra
korting van 10%. Samen met de Nevobo korting ( code =je spelersnummer) kom je dan op
een korting van 15%.
De kortingscode is: VCS20FL en deze is geldig tot 5 oktober. Deze code kun je invullen in de
winkelmand in het veld: “heb je een waardeboncode?” Je ziet dan de korting direct
verschijnen.
VCS Kalender 2020/221:

17 t/m 25 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 3 december
Dinsdag 15 december
19 december t/m 3 januari
Januari
21 februari t/m 28 februari
Woensdag 24 februari
Zaterdag 6 maart
Zaterdag 10 april
1 mei t/m 9 mei
25 mei

Herfstvakantie
Algemene Ledenvergadering
Sinterklaasactiviteit voor de jeugd
Oliebollentoernooi
Kerstvakantie
Nieuwjaarsdiner
Voorjaarsvakantie
Volleybal doe dag
Glow in the Dark toernooi
Minitoernooi VCS
Meivakantie
Eindtoernooi
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