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MEV O
Van de ‘voorzitter’ /
verenigingscoach

Met deze aankondiging heb ik het schrijven van het voorwoord voor het Meddo Magazine overgenomen. De ‘titel’
voorzitter vind ik nogal zwaar klinken. Er is iemand die de vereniging moet ‘coachen’, dat is waar, daarom noem ik me
liever: de coach van de vereniging.
Ik doe mijn best er voor iedereen te zijn: jeugd, senioren, trainers, ouders, enz. en hoop dan ook dat iedereen mij
ZHHWWHYLQGHQPRFKWGDWQRGLJ]LMQ,NVWDRSHQYRRU ELMQD DOOHV(HQNRSNRHWKHHRIJODVUDQMDLVHUDOWLMG
Ik kan natuurlijk niet alle problemen oplossen, zo is helaas de Coronapandemie weer opgelaaid en zijn er opnieuw
weer een aantal maatregelen die we moeten hanteren. Hoe het verder gaat na het afkondigen van de lockdown na
17.00 uur is nog afwachten. Gelukkig kon er nog tot eind november gevolleybald worden en dat is waar het binnen
Mevo om gaat natuurlijk.
De dames- en heren-recreanten trainden toen het nog mocht weer volop, een beetje onwennig weliswaar na zo’n
lange pauze, maar iedereen probeert weer van het spelletje te genieten.
En ook de competitie-teams speelden weer wedstrijden. Heerlijk voor hen dat het weer kon. De deur van de gymzaal
hoorde ik regelmatig weer open en dicht gaan, dat is een goed teken.
De CMV-groepen trainden hard en sommigen zelfs 2x per week, geweldig! Hopelijk mogen we als vereniging nog lang
van deze jeugdigen genieten en kunnen we er zo nogmaals 40 jaar bij aanknopen.
Eind mei 2022 bestaat Mevo namelijk 40 jaar. Er zijn vanuit bijna alle teams enkele leden bereid gevonden om
in de jubileumcommissie plaats te nemen. Zij gaan aan de slag om een mooi feest voor iedereen, jong en oud, te
organiseren. Veel succes daarbij.
Ik hoop dat de deur snel weer ‘open’ mag en dat we dan weer mogen doen wat we allemaal graag willen: “een
lekker potje volleybal spelen.”
Tot slot wens ik iedereen een hele gezellige decembermaand toe!
Annebet Tannemaat

‘Zonder de bal kun je niet winnen’
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Een volleybaltoernooi; Geweldig, het kan (kon) weer
Na twee jaar was het weer zover, het herfsttoernooi kon weer worden georganiseerd. De voorbereidingen hadden wij als activiteitencommissie (ATC) na al die tijd nog steeds in de vingers. De rolverdeling in de ATC was goed
geregeld. Lynet je was geweldig. De uitnodigingen en de daarop volgende indelingen werden allemaal door haar
geregeld.
(QMDZHOZH]LMQQXGH¿QLWLHIJHGLJLWDOLVHHUG$OOHVZRUGWYDVWJHOHJGHQLQGHOLQJHQZRUGHQDXWRPDWLVFKJHPDDNW
Tijdens de toernooidagen was het daardoor zeer eenvoudig te doen.
De opkomst was weer geweldig, oude bekenden maar ook nieuwe teams hadden zich aangemeld. En er werd
zeker niet onverdienstelijk gespeeld. Het waren drie sportieve avonden. Waar derby’s werden gespeeld tussen de
twee teams van Elberkurkie. Waar de Toppersbrink (Toebesbrink) hier de tribune wel heel heeft gehouden.
Maar ook opmerkingen als ‘zag je hoe ze dat deed....ongelofelijk’, zorgden voor de nodige hilariteit. Vervolgens
benaderde een spelersgroep het secretariaat, met een uiteindelijk niet succesvolle poging tot omkoping. En er
kwam ook de opmerking dat er geen bal maar wel een man in het veld stond.
Toppersbrink heeft uiteindelijk een van de avonden winnend afgesloten met de stand 25-23. Ook de deelnemers
hebben hun grenzen verlegd. Waar een opmerking van verbazing, ‘Kijk, ik smash’ iedereen van de tribunes van het
lachen liet rollen.
Alle avonden waren als vanouds gezellig, inclusief bezoek aan café Spiekerman die weer voor alle eerste prijzen
heeft gezorgd. We hebben een aantal leuke avonden gehad. En natuurlijk nog een woord van dank aan al onze
scheidsrechters die de avonden mogelijk hebben gemaakt.
Iedereen tot het volgend voorjaar.
De ATC,
Lynet, Tom en Gerard.

Doorlopende sponsoractie van Horen & Zien Winterswijk
Tijdens de algemene ledenvergadering kwam nog even de sponsoractie van Horen & Zien Winterswijk ter sprake.
Het is goed mogelijk dat niet alle leden van Mevo op de hoogte zijn van deze sponsoractie en daarom willen we
deze actie nog een keer onder jullie aandacht brengen. Wat houdt die sponsoractie in:
Koop je bij Horen & Zien een nieuwe bril of nieuwe contactlenzen dan kun je 5% van het aankoopbedrag laten
overmaken naar de bankrekening van Volleybalvereniging Mevo.
Wat moet je hiervoor doen: Je gaat met de originele factuur van de aankoop van een nieuwe bril of nieuwe
contactlenzen naar de winkel en je geeft aan dat je het sponsorbedrag wilt laten overmaken op de rekening van
Volleybalvereniging Mevo.
De factuur moet uiteraard wel betaald zijn en mag niet ouder zijn dan één jaar. Heb je nog niet zo lang geleden
een aankoop gedaan en nog geen gebruik gemaakt van de sponsoractie, dan kun je alsnog met die factuur even
naar de winkel gaan en verzoeken om het sponsorbedrag over te maken. Bij een nieuwe aankoop kun je natuurlijk
ook gelijk aangeven dat je het sponsorbedrag wilt laten overmaken naar Mevo.
Door hierop te letten bij je aankoop kunnen we de kas van Mevo toch nog weer een beetje spekken.
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