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Beste VCS-ers, 
 
Naar aanleiding van de gisteravond door de Overheid aangekondigde maatregelen hebben 
wij als bestuur vergaderd met als thema “niet denken in beperkingen, maar in 
mogelijkheden”. Tijdens deze vergadering hebben wij ons afgevraagd wat de mogelijkheden 
zijn, maar vooral wat er verantwoord is. Immers…..volleyballen is leuk, maar de gezondheid 
van iedereen staat voorop.  
 
De eerste vraag die wij onszelf gesteld hebben is:  
Is het verantwoord om binnen te volleyballen? 

- Als bestuur beschouwen wij onszelf niet als experts op het gebied van gezondheid en 
gaan uit van de informatie die de Overheid ons verstrekt. Aangezien de Overheid 
heeft aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden nog wel gesport kan worden, 
gaan wij er als bestuur vanuit dat het verantwoord is om te volleyballen. Uiteraard 
respecteren wij ieders mening en staat het een ieder vrij om te bepalen of hij/zij het 
in zijn/haar situatie verantwoord vindt om te volleyballen.  
 

Onder welke voorwaarden kan er gevolleybald worden? 
De Overheid heeft aangegeven dat: 

1. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en 
alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn 
niet toegestaan. (rijksoverheid.nl) 

2. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met 
teams van eigen club toegestaan. (rijksoverheid.nl). 

3. Daarnaast is de aanvullende voorwaarde dat leden zich houden aan het door VCS 
opgestelde Coronaprotocol. 
 

Hoe gaan/kunnen we dit organiseren? 
Ad 1. Stap 1. Van alle seniorenteams willen we weten hoeveel speelsters/spelers willen  
   blijven volleyballen.  
 Stap 2. Vervolgens zal gekeken worden hoeveel ruimte beschikbaar is en zal er een  

indeling opgesteld worden. 
Ad 2. Alle mini’s en jeugdleden blijven trainen op de bekende tijden. Hiervoor verandert er 

verder niks. 
Ad 3.  Het Coronaprotocol wordt aangepast en dient goedgekeurd te worden door Stiwa. 
Bij het bovenstaande gaan wij uit van de bekende huidige regels omtrent hygiëne, registratie 
bij binnenkomst, aanwezigheid van toezichthouders etc. 
 
Tot slot: 
“Zoveel mensen, zoveel meningen” is een bekend gezegde. Dit geldt zeker ook voor VCS. De 
één zal zeggen: ”het bestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen en besluiten alle 
volleybalactiviteiten voor minimaal 4 weken te staken”; een ander zal zeggen: “zolang het 
verantwoord is moet het bestuur het mogelijk maken dat er gevolleybald kan worden”. Als 
bestuur kiezen we voor het laatste. Als bestuur staan wij niet boven de leden, maar in dienst 
van de leden. Als er leden zijn die willen volleyballen, vinden wij dat wij dit moeten 
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faciliteren, mits dit op een verantwoorde manier mogelijk is. Mochten wij als bestuur vinden 
dat dit niet verantwoord is, dan behouden wij ons het recht om alsnog het volleyballen te 
staken. Laten we daar waar het kan kijken naar mogelijkheden en het vooral samen doen!  
 
Wat nu? 
De trainingen voor mini’s en jeugd blijven ongewijzigd. Als bestuur gaan wij er alles aan doen 
om volleyballen voor 18+ verantwoord mogelijk te maken voor diegenen die dat willen.  
 
BELANGRIJK !!!! 
Wil je blijven volleyballen? Dan dien je jezelf hiervoor aan te melden. Dit kan tot en met 
vrijdag 16 oktober 20:00 uur door een mail te sturen naar 
corona@volleybalclubsassenheim.nl. Als je jezelf niet hebt aangemeld zal er geen rekening 
worden gehouden met de indeling van veldruimte.  
 
We kunnen ons voorstellen dat niet alle vragen die bij jullie leven bij deze zijn beantwoord. 
Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt stuur deze gerust naar  
voorzitter@volleybalclubsassenheim.nl of corona@volleybalclubsassenheim.nl  
 
Met sportieve groet namens het bestuur, 
 
Erik de Muinck, voorzitter VCS. 
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