In de nieuwsbrief deze keer…
- Van het bestuur
- Enquête nieuw seizoen
- plantjevoorthuis.nl

(Nieuwsbrief 4, januari 2021)

- Update Corona-maatregelen en gevolgen
- Restitutie contributie 19/20 en 20/21

Beste VCS’ers,

We missen jullie! We missen het sporten, de contacten, de gesprekken in de kleedkamers, het
praatje op de tribune, in de zaal, de nazit met een kopje koffie of drankje in de kantine…
Hoewel we in de afgelopen maanden steeds hebben gezocht naar mogelijkheden om te
kunnen blijven sporten, valt er in deze lockdown helaas weinig creatiefs te bedenken. In ieder
geval t/m 9 februari blijven de sportzalen dicht. Toch willen we vooruit kijken en jullie vragen
met ons mee te denken over het opstarten na versoepeling van de maatregelen. Meer
daarover onder het kopje “update corona-maatregelen en gevolgen”, samen met nieuws over
het vervolg van de competitie. We informeren jullie in deze nieuwsbrief verder over de
uitbetaling van de restitutie van de contributie 19/20 en onze financiële plannen voor dit
seizoen.
Laten we hopen dat we in de volgende nieuwsbrief weer meer
plannen kunnen maken en delen. Wat jullie plannen zijn willen
we in elk geval graag weten, je ontvangt daarover een enquête
van de TC. De link vind je in deze nieuwsbrief. In de tussentijd..
heb geduld, hou vol en blijf gezond!!
Voor vragen over de Coronamaatregelen kun je een berichtje
sturen naar: corona@volleybalclubsassenheim.nl. Heb je andere
vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar
secretaris@volleybalclubsassenheim.nl

Corona update en gevolgen
Nevobo-nieuws
Na de verlenging van de lockdown kunnen we het
volleybalseizoen zo goed als verloren beschouwen. Het
afronden van de competitie is niet meer haalbaar. Wat dat
precies betekent voor het huidige en volgende seizoen
kunnen jullie lezen via deze link:
https://www.volleybal.nl/nieuws/geen-pd-2021-2021
Ook al is het afronden van de competitie niet meer mogelijk, er kunnen nog wel wedstrijden
gespeeld worden. De ingeplande wedstrijden blijven gewoon staan als oefenwedstrijden, als
daar tenminste genoeg animo voor is. De Nevobo wil graag z.s.m. weten welke teams geen
wedstrijden meer willen spelen dit seizoen, dan wordt het programma daar op aangepast. We
kunnen het ons niet voorstellen, maar mocht jullie team de rest van het seizoen niet meer
willen spelen, laat het ons dan voor het einde van deze week weten via
corona@volleybalclubsassenheim.nl
Beachen in de winter? Of andere tips en ideeën? Denk met ons mee!
Hoewel het de afgelopen weken stil is geweest, volgen we achter de schermen alle berichten
nauwlettend en voeren we regelmatig overleg over hoe we het seizoen toch nog op een
goede manier kunnen oppakken. Weet dat zodra het kan, we in de startblokken staan! Als de
dagen weer langer worden en het weer wat beter, dan gaan we ook weer nadenken over
buiten volleyballen. Binnen de huidige regelgeving willen we serieus naar alle mogelijkheden
kijken en staan we dus ook open voor jullie ideeën en suggesties, hoe gek ze ook zijn. Heb je
ideeën, laat het ons dan weten en stuur een mail naar corona@volleybalclubsassenheim.nl
Enquête plannen nieuw seizoen
Nu je nauwelijks met je huidige team hebt
kunnen spelen, lijkt het misschien een
vreemd moment om vragen te
beantwoorden over je plannen voor het
volgend seizoen. Toch gaat de TC binnenkort
alweer aan de slag met de teamindelingen
voor 21/22. We zijn benieuwd hoe jullie daar
naar kijken en welke plannen, voorkeuren je
hebt. Juist nu het niet lukt elkaar te ontmoeten is de input van de enquête extra waardevol.
Aan iedereen dan ook het verzoek om de enquête in te vullen. Als jullie algemene vragen
hebben over de enquête, neem dan contact op met tc@volleybalclubsassenheim.nl of maak
gebruik van de open antwoordmogelijkheden in de enquête. Klik hier voor de link naar de
enquête.

Restitutie contributie
Stand van zaken restitutie contributie 2019/2020: Het bestuur heeft in november besloten
de compensatie van de zaalhuur in 2019/2020 ten goede te laten komen aan de leden die
vorig seizoen en dit seizoen ingeschreven stonden als lid. Het gaat om een restitutiebedrag
van €25,00. In de app hebben we jullie gevraagd om de penningmeester voor 1 januari te
laten weten of je daar gebruik van wilt maken door een mail te sturen met je
rekeningnummer en naam. De leden die zich na onze oproep bij de penningmeester hebben
gemeld krijgen uiterlijk in de tweede week van februari de terugbetaling van €25,00 op hun
rekening gestort.
Afspraken restitutie contributie 2020/2021
Ook in dit seizoen krijgen we de zaalhuur van de Stiwa gedeeltelijk gecompenseerd en hoeven
we ook minder uitgaven te doen voor de Nevobo. In een apart overzicht houden we nu de
“compensatiemiddelen” èn de extra uitgaven of gemiste inkomsten, zoals sponsorgelden, bij.
Aan het eind van het seizoen kunnen we zien wat er overblijft en afwegen of en hoeveel er
besteed kan worden aan terugbetaling van contributie en welk deel van de middelen we
inzetten voor andere activiteiten voor de leden. Aan het eind van het seizoen nemen we
hierover dus pas een beslissing. We rekenen op jullie begrip hiervoor.
Plantjevoorthuis.nl
Voor wie het thuis met een extra plantje gezellig wil
maken heeft onze oud-VCS-trainer/ speler Sébastien De
Paula nog een aardige actie waarmee hij ook onze club
steunt. Sébastien is met zijn jarenlange ervaring in de
bloemen- en plantenexport begonnen met een online
plantenwinkel onder de naam “plantjevoorthuis.nl ”.
Door te werken met een clubcode bij het afrekenen, gaat
5% van elke aankoop naar VCS. We juichen dat initiatief
natuurlijk toe en wensen Sébastien veel succes met zijn
online plantenwinkel. De clubcode die jullie kunnen
gebruiken is: VCS5.
Kalender
Er zijn te veel onzekerheden nu in de planning, dus de kalender laten we even voor wat die is.
Een aangepaste planning volgt in de volgende nieuwsbrief!

