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Het	laatste	nieuws	van	volleybalvereniging	Keizer	Otto	-
Trivolley	op	een	rijtje!

Bekijk	de	webversie

Mei	2021

Jeugd Senioren Recreanten

Voorwoord	van	de	voorzitter

Beste	sportvrienden!
	
Na	twee	ledenbrieven	is	het	weer	tijd	voor	onze	Triserver	met	nieuws
over	 het	 wel	 en	 wee	 binnen	 onze	 vereniging.	 Ik	 hoor	 hier	 en	 daar
jammer	 genoeg	 dat	 volleybal	 de	 afgelopen	 maanden	 wat	 minder	 is
gaan	leven	door	alle	coronaperikelen	en	dat	is	ook	begrijpelijk.	Teams
hebben	wel	het	nodige	appcontact	om	elkaar	op	de	hoogte	te	houden
maar	het	gaat	minder	over	ons	geliefde	balspelletje.	Helaas	moeten
we	 jullie	 meedelen	 dat	 praktisch	 alle	 spelers	 van	 Heren	 1	 hebben
opgezegd	 en	 dat	 vinden	 we	 natuurlijk	 een	 vervelende	 ontwikkeling.
Met	enkelen	hebben	we	telefonisch	contact	gehad	maar	helaas	is	dit
niet	meer	terug	te	draaien.	Anderzijds	gaat	onze	jeugdafdeling	als	de
bekende	 speer	 en	 we	 denken	 aan	 een	 inschrijving	 voor	 de	 nieuwe
competitie	met	 4	 jeugdteams.	Dus	 hoog	 tijd	 om	 vooruit	 te	 kijken	 en
elkaar	te	enthousiasmeren!
	
Ik	 heb	 namelijk	 gezien	 dat	 onze	 jeugd	 op	 maandag	 met	 heel	 veel
plezier	weer	lekker	volleybalt	tijdens	de	trainingen	achter	De	Zandzee.
Miek,	 Sam,	 Nancy,	 Tristan,	 Marieke,	 Ingo,	 Joshua,	 Michaela	 en
Renske	zijn	onlangs	aan	de	slag	gegaan.	Het	wordt	weer	langer	licht.
Ook	de	recreanten	hebben	sinds	begin	mei	de	weg	naar	De	Zandzee
gevonden.	Op	woensdag	vanaf	19:00	uur,	achter	De	Zandzee	was	dat
The-Place-To-Be!	 Vanaf	 26	 mei	 en	 gedurende	 de	 hele	 maand	 juni
traint	een	aantal	recreanten	op	woensdagavond	in	sporthal	De	Meent,
uiteraard	met	inachtneming	van	de	coronaregels.
	
Wij	hebben	als	bestuur	niet	echt	stilgezeten	met	nieuwe	protocollen,
een	 eerste	 contributieteruggaaf,	 de	 nodige	 zaalhuurperikelen,	 de
opmaak	 van	 “de	 balans”	 van	 dit	 seizoen	 en	 de	 komende	Algemene
Ledenvergadering	 half	 augustus.	 Nog	 een	 reminder	 voor	 jullie	 over
onze	 shirts:	 deze	 kunnen	 bij	 Bert	 en	 Sandra	 Siebenmorgen	worden
opgehaald.	Wacht	 hier	 s.v.p.	 niet	 te	 lang	mee.	 Bel	 van	 tevoren	 wel
even	06-13573424.
	
Onze	 zoektocht	 naar	 een	 nieuwe	 Jeugd-TC	 heeft	 helaas	 nog	 niets
opgeleverd.	 Zonder	 respons	 zal	 de	 vrijwilligerscommissie	 hier	 toch
knopen	moeten	gaan	doorhakken	 (zie	onder).	De	 jaarlijkse	 -	 dit	 jaar
wat	verkorte	-	enquête	is	ook	weer	verzonden.	Voor	zover	je	nog	niet
hebt	gereageerd,	laat	even	van	je	horen!	Kortom	er	is	weer	van	alles
gaande	en	we	kijken	met	een	positieve	blik	voorwaarts.	Namens	het
bestuur	wens	ik	jullie	een	mooie	zomer!	Graag	tot	gauw.
	
Gijs	van	der	Linden

Vrijwilligersbeleid
Sinds	 de	 Algemene	 Ledenvergadering	 van	 18	 augustus	 2020	 is	 er
een	 vrijwilligerscommissie	 voortvarend	 aan	 de	 slag	 gegaan	 om	 een
voorstel	 te	maken	en	uit	 te	werken	voor	het	vrijwilligersbeleid.	Het	is
met	 ingang	van	het	nieuwe	seizoen	de	bedoeling	dat	 alle	leden
van	onze	vereniging	een	functie	of	taak	zullen	vervullen	zodat	we
met	 z’n	 allen	 een	 organisatorisch	 goed	 lopende	 vereniging
hebben.	Het	bestuur	heeft	de	voorstellen	goedgekeurd.	Zoals	het	er
nu	voorstaat	zal	daar	in	juni	speciaal	aandacht	voor	worden	gevraagd
van	alle	leden.	Dus	wordt	vervolgd.
	
Aad	van	Veelen

Nieuws	uit	de	recreantengroep
In	het	afgelopen	Corona-seizoen	hebben	we	als	recreantengroep	via
Whatsapp	 groepen	 en	 e-mails	 contact	 met	 elkaar	 gehouden.	 In	 de
perioden	dat	het	was	toegestaan,	werd	door	enkele	zeer	enthousiaste
sportievelingen,	coronaproof	doorgetraind	in	sporthal	De	Meent.	Sinds
begin	 mei	 wordt	 ook	 door	 diezelfde	 enthousiastelingen	 gebruik
gemaakt	van	het	beachvolleybal	veld	achter	de	Zandzee.
	
In	 de	 week	 voor	 Pasen	 heeft	 de	 lief-	 en	 leedcommissie	 van	 de
recreanten	een	bloemetje	met	klein	kaartje	bezorgd	 (zie	 foto)	bij	alle
recreanten	als	‘oppepper’	hetgeen	zeer	werd	gewaardeerd.
	
In	april	heeft	Dafne	Bezembinder,	onze	zeer	gewaardeerde	 trainster,
aan	 de	 groep	 laten	 weten	 met	 ingang	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 te
stoppen.	Dat	 respecteren	we	natuurlijk	maar	we	vinden	het	allemaal
wel	 erg	 jammer.	 Ze	 gaf	 op	 een	 heldere	 en	 gevarieerde	 wijze
volleyballes.	We	 nemen	 uiteraard	 nog	 gepast	 afscheid	 van	 haar	 als
dat	 weer	 op	 normale	 wijze	 mogelijk	 is.	 Dat	 betekent	 wel	 dat	 we
dringend	 op	 zoek	 zijn	 naar	 een	 nieuwe	 trainer	 of	 trainster.	 Wie	 het
leuk	vindt	om	een	stel	enthousiaste,	sportieve,	leergierige	en	gezellige
recreanten	 de	 kneepjes	 van	 het	 volleybal	 bij	 te	 brengen,	 kan	 voor
meer	 informatie	contact	opnemen	met	Aad	van	Veelen,	 telefoon:	06-
51609909	of	e-mail:	aw.van.veelen@xs4all.nl.
	
Uit	de	mini-enquête	die	in	april	onder	de	recreanten	is	verspreid,	blijkt
dat	 verreweg	 het	 merendeel	 in	 het	 volgende	 seizoen	 weer	 van	 de
partij	 is.	 Hoogstwaarschijnlijk	 kunnen	 we	 net	 als	 het	 afgelopen
(afgebroken)	seizoen	twee	gemengde	teams	en	een	herenteam	voor
de	recreantencompetitie	inschrijven.	Dat	is	heel	goed	nieuws!
	
Tenslotte	 allemaal	 een	 fijne	 zomer	 gewenst	 en	 tot	 in	 het	 nieuwe
seizoen.
	
Aad	van	Veelen

Ten	slotte...
Graag	willen	we	de	TriServer	maken	 tot	 een	 nieuwsbrief	waar	 ieder
team	 en/of	 lid	 zich	 bij	 betrokken	 voelt.	 Wil	 je	 iets	 kwijt,	 je	 team
voorstellen	of	heb	je	een	leuk	wedstrijdverslag?	Stuur	een	mailtje	naar
het	bestuurssecretariaat	t.a.v.	Marieke	van	der	Linden.
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Wil	 je	 je	 afmelden	 voor
volgend	 seizoen?	 Dit	 kan	 tot
1	juni	via	het	afmeldformulier!
Daarna	 zullen	 kosten	 in
rekening	 worden	 gebracht.
Afmelden	 op	 een	 andere
wijze	 kan	 helaas	 niet	 in
behandeling	 worden
genomen.
SAVE	 THE	 DATE:	 de
Algemene	 Ledenvergadering
staat	 gepland	 op	 woensdag
18	augustus	2021.
Maak	 een	 foto	 van	 je
spelerskaart	en	bewaar	deze
op	 je	 mobiel.	 Bij	 een
invalbeurt	 komt	 het	 nogal
eens	 voort	 dat	 de
spelerskaart	 vergeten	 wordt.
Een	 foto	op	 je	mobiel	 is	voor
de	scheidsrechter	voldoende.
Onze	 website	 wordt	 zeer
frequent	 bijgewerkt	 met	 het
laatste	 (corona-gerelateerde)
nieuws!	 Zo	 blijf	 je	 op	 de
hoogte	van	de	meest	recente
ontwikkelingen	 en
protocollen.

Nieuwe	 wet
met	ingang	van
1	 juli	 2021
(WBTR)
	
Moesten	 we	 ons	 als	 vereniging
twee	jaar	geleden	instellen	op	de
nieuwe	Privacywet,	de	Algemene
Verordening
Gegevensbescherming	 (AVG),
vanaf	1	juli	a.s.	treedt	een	nieuwe
wet	 in	 werking,	 namelijk	 de	Wet
Bestuur	 en	 Toezicht
Rechtspersonen	 (de	 WBTR).
Met	 de	 Privacywet	 kregen	 we
allemaal	 te	 maken,	 maar	 bij	 de
WBTR	 zijn	 het	 alleen	 de
bestuurders	 van	 alle
verenigingen,	 stichtingen	 etc.	 in
Nederland	 die	 het	 nodige	 werk
hebben	te	verrichten.	Dus	ook	wij.
	
De	 Wet	 Bestuur	 en	 Toezicht
Rechtspersonen	 regelt
taakstelling,	 aansprakelijkheid	 en
besluitvorming	 van	 bestuurders.
Veel	van	de	regels	in	die	wet	zijn
eigenlijk	nu	al	gangbaar,	maar	ze
worden	nu	bij	wet	vastgelegd.	De
wet	wordt	daarmee	aangescherpt
en	 uitgebreid.	 Deze
wetswijzigingen	kunnen	leiden	tot
een	 noodzakelijke	 aanpassing
van	 de	 statuten	 en/of	 het
huishoudelijk	 reglement.	 Enkele
leden	 van	 het	 bestuur	 zijn
daarmee	 aan	 de	 slag	 gegaan.
Het	 gaat	 veel	 te	 ver	 om	 daar	 nu
dieper	op	in	te	gaan,	maar	tijdens
de	 Algemene	 Ledenvergadering
die	 voor	 half	 augustus	 staat
gepland,	 zal	het	 resultaat	 van	de
beoordeling	van	de	gevolgen	van
de	 wet	 voor	 onze	 vereniging	 en
het	bestuur	ter	sprake	komen.
	
Aad	van	Veelen

In	 case	 of
emergency
Waar	hangen	de	AED's?

-	 Sporthal	 de	 Lunet:	 in	 de
centrale	 hal	 na	 binnenkomst
rechts	aan	de	wand
-	Sportcentrum	 de	 Zandzee:
achter	de	balie	van	de	receptie
van	het	zwembad
-	 Sporthal	 de	 Meent:	 bij	 de
ingang	 van	 Wijkcentrum	 de
Kruisdam	 (gebouw
aangrenzend	aan	de	sporthal)

Sponsorkliks
Online	bestellingen:	goed	voor
de	club!

Vergeet	niet	al	je	online	aankopen	via

Sponsorkliks	 te	 doen!	 Via	 de	 button

op	 onze	 website	 kun	 je	 via

'SponsorKliks'	 bij	 ruim	 150	 winkels

online	 shoppen.	 Deelnemende

winkels	 zijn	 onder	 andere	 populaire

webwinkels	 als	 bol.com,	 CoolBlue,

booking.com	en	MediaMarkt!	Bij	elke

aankoop	 ontvangt	 Keizer	 Otto-

Trivolley	een	commissie.	Klik	voor	 je

volgende	 online	 aankoop	 dus	 eerst

op	de	SponsorKliks-button,	je	betaalt

niets	 extra's	 en	 wij	 kunnen	 het	 geld

goed	 gebruiken!	 Namens	 de

vereniging	 bedankt	 voor	 deze	 kleine

moeite	die	voor	onze	vereniging	een

groot	verschil	maakt.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	secretariskotrivolley@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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