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MEV O
Van de voorzitter
In de 17e eeuw sprak de Engelse natuurkundige Isaac
Newton de historische woorden: „What goes up, must come
down” (wat omhoog gaat, gaat ook weer naar beneden).
Met volleyballen hebben we al miljoenen keren bewezen
dat dit een waarheid als een koe is. Nu was Newton naast
natuurkundige nog een heleboel andere dingen, maar geen viroloog. Toch hoop ik van harte dat zijn stelling ook
opgaat voor het aantal corona-besmettingen. Opnieuw zijn competitie en trainingen voor senioren stilgelegd en we
weten niet wanneer we weer verder kunnen. Heel naar!
Aan het begin van dit seizoen is wel de contributie bij de leden geïnd, maar ze hebben er weinig voor teruggekregen.
Het bestuur vindt dat dit niet kan en wil haar leden tegemoetkomen. Om niet failliet te gaan moeten wel de kosten
en baten met elkaar in balans blijven. Aan de kostenkant hebben de trainers van de senioren (Laurens, August en
Anton) aangegeven af te zien van hun vergoeding, waarvoor onze dank. Daarnaast zijn er de afdracht aan gemeente
Winterswijk en de nationale volleybalbond Nevobo. De gemeente heeft laten weten dat Mevo in 2020 geen zaalhuur
verschuldigd is. Bij de Nevobo zijn ze minder scheutig. Daar krijgen we 19% van de bondsbijdrage terug. Geen vetpot.
Na rijp beraad heeft het bestuur besloten om bij alle senioren (competitie en recreatief) voor de tweede helft van dit
seizoen geen contributie te innen. De B-jeugd traint wel, maar speelt geen wedstrijden. We zullen de korting van de
Nevobo doorbereken waardoor de contributie iets lager uitvalt.
Bij de CMV geldt min of meer hetzelfde. Alleen gaat het hier om een marginaal bedrag. Daar heeft het bestuur van
Mevo het volgende op bedacht: een tijdje geleden kregen we al een vraag of de training van met name de tweede
CMV-groep niet wat langer kon. De mogelijkheid is er. Dus is er in de weken voor het uitkomen van deze Meddo
Magazine geïnventariseerd hoe de ouders hier tegenover staan. We beginnen dan een kwartiertje eerder (17:15 uur)
met de eerste groep waardoor de tweede groep ook een kwartier eerder kan starten en op de gebruikelijke tijd klaar
is. Op dit moment is een uur training voor de kleinsten (eerste groep) lang genoeg, maar we houden de mogelijkheid
open om ook met deze groep vijf kwartier te gaan trainen. Wanneer iedereen het ermee eens is, willen we in het
nieuwe kalenderjaar hiermee starten.
Op de volgende twee pagina’s in deze Meddo Magazine staat een nieuwsbrief van de Nevobo (één van de zeer vele)
waarin de volleybalbond een aantal opties geeft voor het hervatten en uitspelen van deze competitie. De meest
voor de hand liggende optie is om het seizoen langer te maken en tot respectievelijk 1, 8 of 15 mei door te spelen.
Een andere optie is om de niet-gespeelde wedstrijden in toernooivorm in te halen, wat niet onze voorkeur heeft.
Uiteindelijk wordt er een rekenmethode op de uitslagen losgelaten om de kampioen/degradant te bepalen. Het hele
plan is erop gebaseerd dat de competitie in de eerste week van januari weer van start kan gaan. Ik help het ze
hopen, maar het lijkt me erg optimistisch. Onze invloed op de uiteindelijke beslissing is minimaal, maar zodra deze
bekend is zullen we dat direct met de teams communiceren.
Ondanks corona toch prettige kerstdagen en een voorspoedig 2021.
Peter van Beusekom

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

(Hɲȴɏ%ʝUɭʘʖɻɖ
partner van Raymond Leusink en moeder van Joep en Femke.
Mevo leeft mee met hun verlies en wenst ze veel sterkte.
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Nevobo schetst de scenario’s voor hervatting competitie
De competitie ligt al sinds 14 oktober stil en zal dit kalenderjaar niet meer worden hervat. We hopen natuurlijk dat
we snel weer op een veilige manier wedstrijden kunnen spelen. Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn, maar
de Nevobo heeft alvast drie scenario’s uitgewerkt voor het moment dat de competitie weer mag worden gespeeld.
Afhankelijk van het moment van opstarten zal de competitie uitgespeeld kunnen worden in een aangepaste opzet.
Hieronder lees je hoe dat eruit gaat zien voor de Topdivisie en lager.

Scenario 1
Herstart van de competitie begin januari
• Uitspelen halve competitie (enkele wedstrijden, geen return) tot half maart.
• Eerdere resultaten blijven behouden en niet-gespeelde wedstrijden worden ingehaald.
(LQGVWDQGKDOYHFRPSHWLWLHVRSEDVLVYDQZHGVWULMGTXRWLsQW 
• Herindeling nummers 1 t/m 6 en 7 t/m 12 in een kampioens- en degradatiepoule.
• Kampioens- en degradatiepoule worden ook in een halve competitie gespeeld tot 24 april.
(LQGVWDQGNDPSLRHQVHQGHJUDGDWLHSRXOHRSEDVLVYDQZHGVWULMGTXRWLsQW 
:HGVWULMGTXRWLsQW DDQWDOSXQWHQJHGHHOGGRRUDDQWDOJHVSHHOGHZHGVWULMGHQ

Scenario 2
We kunnen later dan begin januari van start of de competitie wordt in de periode
januari - half maart (tijdelijk) stilgelegd
• Uitspelen halve competitie tot half maart is niet mogelijk, daarom vervalt de herindeling voor kampioens- en
degradatiepoules zoals beschreven in scenario 1. Dan zijn de consequenties als volgt:
• Uitspelen halve competitie tot 24 april.
• Eerdere resultaten blijven behouden en niet-gespeelde wedstrijden worden ingehaald.
(LQGVWDQGRSEDVLVYDQZHGVWULMGTXRWLsQW 

Scenario 3
Verlenging van het seizoen
Als uit een inventarisatie onder verenigingen blijkt dat we tot in
mei kunnen doorspelen, dan:
• Kunnen we scenario 1 alsnog uitspelen.
• Is er de mogelijkheid om toernooien te organiseren.
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Consequenties voor overige competities
Losse toernooien CMV en recreanten
De losse toernooien voor CMV en recreanten uit de periode oktober t/m december worden niet meer ingehaald.
CMV-competities in toernooivorm
CMV-competities die in toernooivorm worden gespeeld worden in het voorjaar ingehaald.
• Nieuwe teams kunnen zich per e-mail aanmelden bij het regiokantoor.
• Verzoeken tot hoger instromen kunnen worden ingediend. Het regiokantoor beoordeelt de aanvraag, er is geen
garantie voor honorering van dat verzoek.
Recreantencompetities
Voor recreantencompetities zal maatwerk worden verricht. Zodra hier duidelijkheid over is, zal dit door het regiokantoor worden gecommuniceerd.
Halfjaarscompetities
De herindeling van de halfjaarscompetities per half maart is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van het aantal poules in
een klasse en de mogelijkheid om in mei te kunnen doorspelen. Wij maken dit voor de herstart kenbaar.

Praktische informatie
9 of minder teams in poule
Bij poules die uit negen of minder teams bestaan zal een alternatieve variant van toepassing zijn. Hier wordt per poule
QDDUJHNHNHQHQGLW]DOPHWGHGHVEHWUHHQGHZHGVWULMGVHFUHWDULVJHGHHOGZRUGHQ7HYHQVLVYRRUGH]HSRXOHVGH
herindeling voor de kampioens- en degradatiepoule anders dan hiervoor beschreven.
Nieuwe teams aanmelden
Nieuwe teams bij zowel de jeugd als de senioren worden gevraagd zich per e-mail aan te melden bij het regiokantoor.
*HSRRJGZRUGWGH]HWHDPVLQKHWKXLGLJHSURJUDPPDLQWHSDVVHQRIGDDUYRRUHHQDSDUWHNOHLQHUHSRXOHWHFUHsUHQ
Deze teams worden ook in de nacompetitie ingedeeld op basis van hun behaalde eindrangschikking.
Teamsamenstellingen
Teamsamenstellingen kunnen niet meer worden aangepast. Artikel 3.1.6.4 uit het Wedstrijdreglement is in de huidige
situatie dus niet van toepassing, tenzij de speler in kwestie in de eerste vier speelrondes maar één keer is uitgekomen
in een wedstrijd.
Deadlines voor vervolg competitie
16-11-2020: Nevobo zet de inventarisatie voor doorspelen in de maand mei uit
23-11-2020: Club mailt aanmelding nieuwe teams naar regiokantoor
30-11-2020: Club stuurt inventarisatie voor doorspelen in de maand mei retour
18-12-2020: Nevobo voltooit conceptplanning
1HYRERSXEOLFHHUWGH¿QLWLHYHSODQQLQJ RQGHUYRRUEHKRXGRYHUKHLGVPDDWUHJHOHQ
Conceptplanning
Let op: in de periode tot uiterlijk 18 december zullen wedstrijden als concept zichtbaar zijn in de Mijn Volleyball-app en
op Volleybal.nl. Het is niet de bedoeling dat hierin door verenigingen wijzigingen worden doorgevoerd. De Nevobo is
EH]LJGH]HZHGVWULMGHQRPWH]HWWHQQDDUKHWQLHXZHVFKHPDHQ]DOGHYHUHQLJLQJHQH[SOLFLHWLQIRUPHUHQRYHUZDQneer zij met de conceptplanning aan de slag kunnen.
Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunnen verenigingen zich richten tot het regiokantoor. Heb je als speler/team vragen of
opmerkingen, stel die aan je wedstrijdsecretaris. Dan kan diegene de vragen doorzetten naar het regiokantoor.
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Dankzij alle stemmers op Mevo is er een
mooi bedrag op onze rekening bijgeschreven

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie support!
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