
Leek, 29 maart 2020 

Beste Impala leden en vrijwilligers, 

 

Het is nu ruim 2 weken geleden dat het volleybalseizoen plotseling stopte, zoals nu blijkt zullen de 
competities pas na de zomervakantie weer starten (https://www.volleybal.nl/nieuws/nevobo-stopt-
alle-lopende-competities-ook-eredivisie). Naast de competitie zijn ook alle toernooien tot de zomer 
afgelast, indelingstoernooien, MJT, Ameland, het gaat dit jaar allemaal niet door. Dat is voor 
iedereen natuurlijk een grote teleurstelling, maar gezien de omstandigheden volstrekt logisch. De 
Nevobo houdt zelf nog een slag om de arm met betrekking tot beach toernooien, misschien dat die 
vanaf Juni wel weer kunnen worden gespeeld. 

Als vereniging hadden wij zelf natuurlijk ook nog een aantal activiteiten gepland. Zo was de jaarlijkse 
koekactie net opgestart, als het lukt zullen we deze actie later in het jaar alsnog uitvoeren. Ook de 
Poiesz jeugd-sponsor-actie is voortijdig gestopt, alle deelnemende verenigingen krijgen van de Poiesz 
een sponsorbedrag van 1000 Euro uitgekeerd. Tot slot stonden het Jeugdkamp en het Lustrumfeest 
nog op de agenda. Alle voorbereidingen hiervoor staan nu stil, en de vraag is wanneer er weer 
activiteiten kunnen en mogen worden georganiseerd. Voor dit moment gaan wij er dan ook vanuit 
dat we in ieder geval tot het nieuwe seizoen weinig kunnen doen binnen de vereniging. Zodra het 
weer toegestaan en veilig is zullen we als bestuur met onze vrijwilligers overleggen hoe we 
gezamenlijk op een leuke manier elkaar weer kunnen ontmoeten en het volleybal weer op kunnen 
pakken. Ook kunnen we dan kijken wat voor voorbereiding op het nieuwe seizoen mogelijk is. 

Dan is er ook nog de teamindeling voor het nieuwe seizoen. De procedure daarvoor is al opgestart en 
trainers en coaches hebben input gegeven aan de TC. We houden voorlopig de gewone planning aan, 
wat betekent dat we rond de meivakantie de nieuwe teamindeling voor de ABC en senioren bekend 
willen maken, de CMV volgt dan iets later. 

Ook de overige voorbereiding voor het nieuwe seizoen zal achter de schermen gewoon doorgaan. 
Wil je daar als vrijwilliger mee helpen? Graag, meld je even bij de secretaris! 

Tot slot de financiën. Zoals jullie weten is Impala een financieel gezonde vereniging. Het grootste 
deel van onze kosten hebben betrekking op zaalhuur en trainerskosten. Beide posten vallen nu 
grotendeels weg. Als bestuur hebben we dan ook besloten om al onze leden zo snel mogelijk vrij te 
stellen van contributie,  op dit moment zijn we aan het bekijken wat financieel en technisch haalbaar 
is. We gaan er van uit dat de laatste contributiebetaling op korte termijn zal plaatsvinden, ook de 
huur van wedstrijdkleding zal nog worden geïnd. 

Wij hopen dat iedereen deze tijd gezond door komt. En ook al zien we elkaar niet meer bij de 
trainingen en wedstrijden; het is leuk om als team contact te houden en bijvoorbeeld samen aan de 
conditie en volleybalvaardigheden te blijven werken. Via volleybal.nl en andere social media zijn er 
allerlei challenges en work outs voor alle niveaus. Je kan ook nog steeds berichten met de vereniging 
delen via facebook of Instagram (mail naar secretaris@impalaleek.nl). 

 

We hopen jullie allemaal zo spoedig mogelijk weer te zien, blijf gezond en blijf bezig, 

Vriendelijke groet, 

Menno Nienhuis, Maryse Brand, Liset de Haan 

Bestuur volleybalvereniging Impala Leek 
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