Nieuwsbrief regio Oost 20-11-2020
Vervolg competitie, scenario 1
Op vrijdag 13 november heeft de Nevobo in een nieuwsbericht drie scenario’s geschetst voor
het vervolg van de competitie. Het eerste scenario houdt in dat we in januari weer gaan
starten met de competitie. Dit is alleen haalbaar en verantwoord als er voldoende tijd
gevonden wordt om hierop te trainen. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel
onduidelijkheid is en dat iedereen afhankelijk is van de mogelijke versoepeling die in
december door de overheid bekend wordt gemaakt.
We gaan, ondanks deze onduidelijkheid, wel vast starten met de planning, om de
verenigingen zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen brengen, en jullie zodoende ruimte te
geven om je programma te gaan optimaliseren. Concreet betekent dit voor alle competities:
• Poulewedstrijden spelen vanaf 4 januari tot en met 13 maart, zoveel mogelijk op de
huidige thuisdagen gepland.
• De beoogde eerste speelweek is dus 4-9 januari.
Voor de jaarcompetities:
• Om iedereen elke tegenstander in de poule 1x te laten treffen (uitgaande van een
poule van 12 teams) zijn nog 7 speelweken nodig (inhaalwedstrijden uit de eerste 4
weken niet meegerekend). We hebben immers al 4 weken kunnen spelen.
• Uitgangspunt is dat we de wedstrijden zo plannen dat jullie huidige thuisdagen ook
thuisdagen blijven.
• Veel wedstrijden in de 2e helft kunnen blijven staan waar ze nu staan. Dit geldt voor
speelweek 15 t/m 18. => 4 wedstrijden.
• Wedstrijden uit speelweek 20 en 21 kunnen we verplaatsen naar speelweek 12, 13 en
14 op jullie oorspronkelijke thuisdatum. => nog eens 2 wedstrijden
• Wedstrijden uit speelweek 19 (15-20 maart) moeten we naar voren plaatsen om de
laatste wedstrijden van de reguliere competitie te kunnen spelen op 13 maart.
Daarom willen we speelweek 19 verplaatsen naar de reserveweek van 4-9 januari. =>
1 wedstrijd.
• Na 13 maart kunnen we dan starten met de herindeling/ nacompetitie.
De kalender met daarin de speelweken kun je hier bekijken.
We willen graag:
• Dat je controleert of je op dit moment in speelweek 19 (15-20 maart)
thuiswedstrijden gepland hebt staan in je hal. Dit zullen doorgaans verenigingen zijn
met indelingsletter C, D, E, F, G en L.
• Als dit het geval is, wil je dan uitzoeken of jullie hal beschikbaar is in de reserveweek
4-9 januari, zodat wij daar de wedstrijden uit speelweek 19 kunnen plannen?
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•

Dat alle verenigingen bekijken of de hal beschikbaar is in de reserveweken in januari
en februari en dit doorgeven, omdat we zoveel mogelijk zaalbeschikbaarheid nodig
hebben (denk ook aan inhaalwedstrijden).

Je kan je zaalbeschikbaarheid op nevobo.nl aanpassen. We willen dit graag uiterlijk 1
december weten.
Update van volleybal en Corona
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag is de lijst met veelgestelde
vragen van het NOC*NSF en die van Indoor volleybal geüpdatet. Klik hier om naar de juiste
pagina op de site te gaan.
Ook zijn er steeds meer verenigingen die creatief tot verschillende spel- en oefenvormen
komen voor 4 personen. Via deze link zijn spel- en oefenvormen te zien en kan je
geïnspireerd raken om zelf ook oefenvormen te bedenken. Maak er gebruik van!
November volleybalcafé-maand
Eind november staan er in regio Oost een viertal volleybalcafés gepland. Het volleybalcafé is
een informele bijeenkomst. Wat ons betreft de ideale gelegenheid voor volleybalbestuurders
om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de regio en om andere verenigingen
eens beter te leren kennen. Het idee van het volleybalcafé is om aan de ene kant actuele
thema’s de revue zullen laten passeren en aan de andere kant elkaar te ontmoeten. Dit jaar
kunnen we dit helaas niet fysiek organiseren, waardoor de ontmoeting wel iets minder
spontaan en informeel gaat zijn, maar gelukkig kunnen we jullie nog wel online bij elkaar
krijgen!
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.
Online werksessie: benut het Lokaal Sportakkoord
Op woensdag 2 december (regio Noord en Oost) en donderdag 3 december (regio Zuid en
West), beiden om 19.30 uur, organiseren we speciaal voor onze verenigingen een online
werksessie: benut het Lokaal Sportakkoord.
Tijdens de online werksessie neemt jouw accountmanager je mee in de
ondersteuningsmogelijkheden die er zijn vanuit het Lokaal Sportakkoord om vervolgens
gezamenlijk te beoordelen welke ondersteuningsmogelijkheden passen bij de ambities van
jouw vereniging. Ook weet je na deze online werksessie waar je alle
ondersteuningsmogelijkheden kunt raadplegen en hoe je hier gebruik van kunt maken.
Kortom, je krijgt de handvatten om direct aan de slag te gaan met het Lokaal Sportakkoord!
Lees meer en aanmelden:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/17/online-werksessie-benut-het-lokaalsportakkoord
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