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

Bekijk	de	webversie

Oktober	2020

Jeugd Senioren Recreanten

TC	jeugd	gezocht!
Wie	o	wie	gaan	de	nieuwe	Technische	Commissie	vormen?

De	 vorige	 Technische	 Commissie	 (bestaande	 uit	 Derek,	 Daphne	 en
Nancy)	heeft	per	1	oktober	2020	hun	taken	neergelegd.	Het	Bestuur
dankt	hen	voor	hun	jarenlange	inzet	en	is	blij	dat	ze	betrokken	blijven
bij	de	club	in	de	organisatie	van	leuke	activiteiten	voor	de	jeugd.

Dit	 betekent	 dat	 we	dringend	 op	 zoek	 zijn	 naar	 nieuwe	 TC	 jeugd-
leden!	 Wij	 denken	 daarbij	 zeker	 ook	 aan	 ouders	 van	 jeugdleden,
daarom	 deze	 oproep.	 Zonder	 TC	 jeugd	 kan	 de	 jeugdafdeling	 niet
functioneren	dus	het	 is	van	groot	belang	dat	er	zo	snel	mogelijk	een
nieuwe	commissie	begint!

Als	 TC	 jeugd	 houd	 je	 je	 met	 name	 bezig	 met	 teamindelingen
(tweemaal	 per	 jaar)	 en	 communicatie	 met	 jeugdleden,	 ouders	 en
trainers.	Voor	dit	seizoen	is	een	groot	deel	al	geregeld.

Voor	 inhoudelijke	 vragen	 over	 de	 TC	 kun	 je	 contact	 opnemen
met	tcjeugdkotrivolley@gmail.com.
Voor	 dringende	 jeugdzaken	 is	 het	 Bestuur	 tijdelijk	 aanspreekpunt,
mails	kunnen	worden	gestuurd	aan	secretariskotrivolley@gmail.com.

Overige	 openstaande	 vacatures:	 Wedstrijdsecretaris	 en	 trainer
Heren	2.

Uitgifte	nieuwe	wedstrijdshirts
Op	 de	 trainingsavonden	 volgende	 week	 (5	 en	 7	 oktober)	 zullen	 de
nieuwe	wedstrijdshirts	worden	uitgedeeld	door	de	Kledingcommissie,
Bert	en	Sandra	Siebenmorgen.	Het	is	van	belang	dat	iedereen	zijn
oude	 shirt	 dan	 ook	 inlevert!	 Daarnaast	 moeten	 jeugdleden	 <18
jaar	een	ouder	meenemen	om	het	contractje	te	tekenen.	Wie	zijn
shirt	 niet	 op	 de	 trainingsavond	 op	 kan	 halen,	 dient	 een	 afspraak	 te
maken	met	de	Kledingcommissie	 om	het	 shirt	 daar	 zo	 snel	mogelijk
op	te	halen.	
Afgelopen	seizoen	zijn	Desirée	Bekker	en	Marieke	van	Beek	hier	druk
mee	bezig	geweest	waarvoor	dank!
Wij	willen	de	sponsoren,	Erwin	Kooij	 (Infra	Elektrotechniek)	en	Dave
Borawitz	(Solar	System	Care)	bedanken	voor	hun	royale	bijdrage.
Daarnaast	bedanken	wij	 ING	voor	hun	ruime	sponsorbijdrage	(vanuit
het	 ING	 Nederland	 fonds),	 welke	 wij	 ook	 hebben	 gebruikt	 bij	 de
financiering	van	de	nieuwe	shirts.

Nieuwe	protocollen!
	
Naar	 aanleiding	 van	 de	 nieuw	 ingestelde	 corona-
maatregelen	 van	 29-9-2020	 zijn	 onze
verenigingsprotocollen	 en	 de	 Nevobo-protocollen	 weer
aangepast.	Belangrijk	 is	dat	wedstrijden	ZONDER	 	 publiek
worden	 gespeeld.	 De	 enige	 uitzondering	 hierop	 vormen
rijdende	 ouders	 naar	 uitwedstijden	 van	 jeugd	 t/m	 17	 jaar.
Daarnaast	zijn	alle	sportkantines	helaas	gesloten.

Zaalwachtschema	2020
Hieronder	het	zaalwachtschema	voor	de	eerste	helft	van	het	seizoen,
kijk	even	goed	wanneer	jouw	team	aan	de	beurt	is!

Week	van	de	Scheidsrechter!
Van	 vrijdag	 2	 t/m	 zondag	 11	 oktober	 geven	 we	 onze
scheidsrechters	 weer	 de	 eer	 die	 hen	 toekomt	 tijdens	 de
jaarlijkse	‘Week	van	de	Scheidsrechter’.	Na	een	lange	coronaperiode
van	‘stilzitten’,	staan	onze	scheidsrechters	weer	te	popelen	om	de	bok
te	 bestijgen.	 Zij	 maken	 de	 wedstrijden	 voor	 alle	 verenigingen	 weer
mogelijk.	Het	 is	 de	hoogste	 tijd	 om	ze	 te	 vertellen	hoe	belangrijk	 zij
voor	ons	zijn.	Enkele	ideeën:
	

Versier	de	stoel	van	je	scheidsrechter	
Bak	een	taart	voor	je	scheidsrechter	
Rol	een	rode	loper	uit	richting	de	bok	
Geef	een	gesigneerd	shirt	of	mondkapje	namens	je	team	
Ontwikkel	 een	 neptattoo	met	 #Volleyscheids	 en	 draag	 deze	met
trots	tijdens	de	wedstrijd

Voor	degenen	die	nog	niet	op	de	hoogte	waren:	Maartje	Blaauw	heeft
het	 stokje	 overgedragen	 aan	 twee	 kersverse
scheidsrechterscoördinatoren:	 Stella	 Marceta	 en	 Emma	 van
Garderen.	Zij	zijn	per	mail	te	bereiken.

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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Grote	Clubactie
Wat	wordt	de	opbrengst?

De	 Grote	 Clubactie	 is	 weer
begonnen!	 Ook	 wij	 doen	 mee
en	 we	 willen	 natuurlijk	 zoveel
mogelijk	 loten	 verkopen.	 Een
lot	 kost	 €3,-,	 waarvan	 80%
(dus	€2,40	per	 lot)	 direct	 naar
onze	clubkas	gaat.	
Dit	 is	 een	 belangrijke
inkomsten-bron	 voor	 onze
club,	 waarmee	 we	 leuke
dingen	kunnen	doen	voor	onze
leden.	De	bestemming	van	de
opbrengst	 laten	 we	 in	 zeer
belangrijke	mate	afhangen	van
de	 inspanningen	 van	 onze
leden	 om	 loten	 te	 verkopen.
Vooral	 de	 jeugd	 is	 de
afgelopen	 jaren	 uiterst	 actief
geweest.	 Daarom	 is	 het
grootste	deel	van	de	opbrengst
naar	de	organisatoren	van	het
succesvolle	 jeugdkamp
gegaan.	 Dit	 jaar	 kon	 het
jeugdkamp	 helaas	 geen
doorgang	 vinden	 vanwege
Corona.	 Maar	 de	 opbrengst
van	vorig	jaar	staat	nog	steeds
ter	 beschikking	 van	 de	 jeugd-
kampers.	
Toch	 willen	 we	 ook	 de	 niet-
jeugdleden	 van	 harte
oproepen	 om	 meer	 loten	 te
kopen	of	zelf	 te	verkopen.	We
gaan	er	met	z’n	allen	vol	 voor
en	hopen	ons	doel	 te	behalen
met	 behulp	 van	 de	 steun	 van
familie,	 vrienden	 en	 inwoners
uit	 de	 omgeving!	 Juist	 nu
kunnen	 we	 die	 extra	 steun
goed	gebruiken.

Ook	 kans	 maken	 op	 mooie
prijzen	 (o.a.	 €100.000,	 een
auto	 en
hotelovernachtingen)?
Online	 loten	 kopen	 kan	 nog
t/m	 24	 november;	 papieren
loten	kopen	t/m	8	december!
Jullie	 ontvangen	 binnenkort
een	 mail	 met	 een
persoonlijke	 online
verkooppagina	 waar	 je	 zelf
loten	 kunt	 kopen	 en	 waar
eventueel	 ook	 vrienden	 en
familie	loten	kunnen	kopen.

Koop	hier	uw
loten!

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)

Tips	&	mededelingen
	

Denk	 eraan	 dat,	 zowel	 voor

jeugd	 als	 senioren	 en

recreanten,	 de	 trainingen

DOORGAAN	 in	 de

herfstvakantie!

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.

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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