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Wedstrijdboekje, bijlage !
Van de Voorzitter
Hallo Irene-leden,
De wedstrijden gaan beginnen! Wie had dat gedacht 4 maanden geleden, voorzichtig zijn we met de
training gestart. Hoe is het binnen? Ja warm, maar ook weer erg leuk om te ballen. Ventilator doet

het goed, maar bij echt warm weer, zoals nu geweest is, is het gewoon erg warm binnen. Deuren
naar buiten mogen open, dat scheelt. We moeten allemaal wennen aan de regels, binnen het veld
valt het mee, buiten het veld is het echt discipline opbrengen met z’n allen! De regels staan duidelijk
op onze website, ook voor onze tegenstanders en officials: http://www.irene-volleybal.nl/. In de
kantine zijn er natuurlijk aanpassingen, daar heeft de clubhuiscommissie al op ingespeeld, gelukkig
mogen we de ruimte naast ons clubhuis gebruiken, als het niet verhuurd is, tenminste. De
Coronacommissie heeft al overuren gemaakt om alles in goede banen te leiden, net als de TC. Ik heb
al veel nieuwe leden gezien, dat is een goed teken, de vereniging leeft! Bij de jeugd ook nieuwe leden
en door samenwerking met Salvo hebben we toch een Jongensteam C1 kunnen starten, dat is goed
nieuws. Nieuwe trainers (en ook de eigen trainers) zijn al enthousiast bezig, dit geeft ons genoeg
energie om met de wedstrijden te starten. Het wedstrijdboekje is ook gereed en wordt nu
meegestuurd, dus houd in de gaten, wanneer je moet tellen, fluiten, bardienst of met je team
zaalwacht doen, heel belangrijk!
Rest mij nog te vermelden, dat op 24 september weer een schoenenavond is, dus heb je nieuwe
sportschoenen nodig, koop ze bij onze sponsor Volleybal Direct! Aan het eind deze maand worden de
facturen voor de contributie uitgestuurd, dus voor degenen die daar naar uitkijken, binnenkort.
Ik wens iedereen een sportief en Coronavrij volleybalseizoen!
Ineke van Straaten
Herinnering aanschaffen teamvesten

Voor (nieuwe) leden: Dit seizoen is het laatste dat onze mooie teamvesten – met of zonder jouw
naam – beschikbaar zijn / te bestellen zijn bij Volleybaldirect.nl. Aanrader !

Belangrijke data
Ouderbijeenkomst CMV:
Jeugdmiddag CMV en D-Jeugd:

woensdag 23 september, ~ 17.00 uur
woensdag 21 oktober

Schoenenavond Volleybal Direct:

donderdag 24 september

Eerste thuiswedstrijden:

23 en 26 september
3, 10 en 17 oktober

Leveringsplicht van 1 Volleybalscheidsrechter VS3 per competitie spelend team
Uit: de voorbereiding voor de aanvoerdersbijeenkomst van 17 september.
Van: Jos Ruijter, scheidrechters coördinator Irene

Beste aanvoerders van Irene,
Door een onverwachte vakantie kan ik helaas niet aanwezig zijn op de aanvoerdersbijeenkomst 17
september. Gelukkig brengen Joris en Melinde deze belangrijke wijziging in het beleid onder jullie
aandacht.
Kort gezegd geldt met ingang van dit seizoen de leveringsplicht van 1 Volleybalscheidsrechter VS3
per competitie spelend team.
Een VS 3 scheidsrechter leidt wedstrijden vanaf promotieklasse t/m 3de divisie.
Dit houdt in dat je per seizoen minimaal 6 wedstrijden fluit.
Reden voor deze eis is het ouder worden van onze populatie uitfluitende scheidsrechters (de oudste is
bijna 80 en fluit er 24 per seizoen voor Irene).
We moeten onze populatie scheidsrechters vergroten en het niveau waarop gefloten wordt verhogen
om aan onze verplichtingen richting Nevobo te blijven voldoen.
De opleiding (zie formulier en of link https://www.nevobo.nl/official/opleidingenbijscholingen/opleiding-tot-official/) bestaat er uit dat elke cursist bij aanvang van de VS3 een
persoonlijke leercoach krijgt toegewezen die hen gedurende het hele traject gaat begeleiden. Jos
Holtjer en Bas van Heist zijn bereid om deze rol van leercoach op zich te nemen.
Elke aangemelde scheidsrechter krijgt na zijn/haar aanmelding voor de VS3 een spelregeltoets
en een scan toegestuurd die naar de leercoach gestuurd moet worden. Hierna volgt een
intakegesprek, waarin wordt besproken wat de kennis en vaardigheden (competenties) zijn van de
aangemelde cursist en wat hij/zij nog moet leren. Dit wordt vast gelegd in een zgn. leercontract.
Hierop staan alle onderdelen van de VS3 die de deelnemer gaat uitvoeren. Dit is dus voor elke
deelnemer anders. De één gaat meerdere workshops volgen, de ander kan met een enkele workshop
of opdracht toe. Wanneer alle onderdelen van het leercontract zijn uitgevoerd kan de PvB worden
aangevraagd.
Na digitale inlevering van het leercontract wordt de scheidsrechter officieel cursist en aangemeld als
R3, waarna hij/zij ook als scheidsrechter mee gaat tellen. (Let op: pas na de ontvangst van het
leercontract gaat de cursist geregistreerd worden als R3 en meetellen. Niet eerder).
De vereniging kan vervolgens de cursist aanmelden op www.nevobo.nl en de cursist kan dan verder
zijn/haar beschikbaarheid invullen. Deze gelden als voorwaarden om wedstrijden te kunnen fluiten.
Als voordeel voor de vereniging is dat de cursisten ook gelijk meetellen voor de leveringsplicht van de
vereniging (dit is gelijk aan voorafgaande seizoenen)

Ik maak een volgende week met jullie contact om eventuele vragen te beantwoorden en / of de
kandidaten te noteren.
Grote Clubactie
Op zaterdag 19 september 2020 start de Grote Clubactie.
Irene doet ook dit jaar mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen!

Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken
kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als
verkoper ook te gekke prijzen winnen.
Vorig jaar hebben we € 1.235,- opgehaald, meer dan het jaar ervoor!
Dat bedrag is toen gedeeltelijk ingezet voor ons 65- jarig bestaan, voor extra activiteiten voor de
jeugd op de Super Saturday en voor een deel voor de bekostiging van de trainingen.
Extra dank aan Dames 1 en onze drie zeer succesvolle jeugdverkopers Aster, Kim, Robijn & Pien !
Ook heel veel dank aan jeugd D die gezamenlijk 125 loten heeft verkocht. Zij hebben een filmavondje
in het clubhuis gewonnen. Zij hebben gezellig samen friet gegeten en een film gekeken in het
clubhuis.
En ook veel dank aan ons jongste team, het CMV team, dat gezamenlijk 72 loten heeft verkocht!

Het doel is om dit jaar de opbrengst in te zetten voor verschillende doelen:
als mogelijk voor jeugdactiviteiten, de betaling van de trainers en de aanschaf van nieuwe ballen.
Deze en volgende week worden de verkoopboekjes verspreid.
Er kan ook online worden gekocht. Vanaf as. zaterdag 19 september kan je loten gaan verkopen.

Wij hopen op net zo'n geweldig resultaat als vorig jaar!
Fonds Gehandicapten Sport
Op zaterdag 26 september verkopen we in de kantine weer “lekkers voor bij de koffie” ten behoeve
van het Fonds Gehandicapten Sport” ! De opbrengst komt volledig ten goede aan het Fonds. Ook
plaatsen we een collectebus !

