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Vanuit het bestuur. 

 

Beste leden, 

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar, het nieuwe jaar begint 

goed. Vanavond tijdens de persconferentie hebben we het goede nieuws te 

horen gekregen dat er per direct weer getraind mag worden. Zowel jeugd als 

senioren zijn weer welkom in de sporthal en tot onze vreugde kunnen we 

trainen volgens het reguliere schema. Wel moeten leden van 18+ een QR-code 

laten zien bij binnenkomst. Daarom hopen we dat jullie weer een controle bij 

de deur willen uitvoeren. Hiervoor willen we het volgende schema gebruiken, 

graag zelf per team regelen wie dit die avond gaat doen: 

Dinsdag Sport en Turnhal 

18.15 - 19.15 D1 18-1, komende weken rouleren D3 25-1 / D4 1-2 

19.15 - 20.45 H1 18-1, komende weken rouleren H4 25-1 / D5 1-2 

Andere dagen/zalen 

Vraag aan de andere trainingsgroepen in de andere zalen is of de groepen dit 

weer zelf willen oppakken. Dit ging de vorige keer ook heel goed. 

Bijgaand vinden jullie het protocol Corona. 

Aan het sporten zijn wel een aantal regels verbonden: 

• Mondkapjes: draag binnen, tenzij je aan het sporten bent, een mondkapje. 

Voor buiten geldt het advies om deze te dragen wanneer er geen 1,5 meter 

afstand tot elkaar gehouden kan worden.  

• Coronatoegangsbewijs: voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 

18 jaar en ouder verplicht. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:  

- Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 

verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als 
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vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het 

moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak 

meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.  

- Professionele sporters en spelers in de Eredivisie.  

- Afhaal bij sportkantines.  

 

• Wedstrijden: helaas is het nog niet mogelijk om de competitie ter 

herstarten. Wel kunnen er onderlinge wedstrijden op de club gespeeld 

worden, door jeugd en senioren.  

• Publiek: toeschouwers zijn niet toegestaan, niet bij trainingen en niet bij 

onderlinge wedstrijden op de club.  

• Kleedkamers, toiletten en douches: hier kun je gewoon gebruik van 

maken.  

• Kantine: de kantine is geopend voor afhaal. Voor andere doeleinden blijft 

deze gesloten.  

• Quarantaine: de quarantaineregels zijn ook aangepast. Iedereen met een 

boosterprik van minimaal een week oud of wie korter dan acht weken 

geleden corona heeft gehad, hoeft niet in quarantaine na nauw contact met 

een besmet persoon.   

Vanaf komende dinsdag, 18 januari 2022, wordt er dus weer getraind. 

Wedstrijden onderling zijn dan ook weer mogelijk mochten teams dit leuk 

vinden. Hoe het verder zal gaan met de competitie horen we later deze week 

van de Nevobo. 

We houden jullie op de hoogte maar voor nu: heel veel volleybalplezier!! 

Het bestuur 

 

Van de ledenadministatie: 

Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief (of andere informatie) niet heeft 

ontvangen welke per mail verstuurd is. Als je twijfelt aan de juistheid van je e-

mailadres waarop je o.a. de Nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan even het juiste adres 

door aan: 

Ledenadministratie@wivoc.nl of nieuwsbrief@wivoc.nl  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden doorgegeven zoals 

een nieuw woonadres, wijzigen bankrekeningnummer, telefoonnummer etc.
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