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MEV O
Van de voorzitter
Het is januari 2021, we zitten vol goede voornemens en de
hoopvolle berichten gaan ons 2020 zo snel mogelijk doen
vergeten.
Er zijn goedgekeurde vaccins, dus het enten kan beginnen. En
daarna kan het gewone leven zijn beloop weer krijgen. De kinderen weer naar school en de sportvereniging, iedereen
ZHHUDDQHQQDDUKHWZHUN(ONHRFKWHQGHQDYRQGLQGHYHUWURXZGH¿OHZHKHEEHQHHQKRRSPRHWHQPLVVHQ
Althans dat dachten we, maar zo simpel is dat niet. Want er zijn nog logistieke problemen. De opslag en vervoer van
KHWYDFFLQELM&LVHUppQ'H,&7GLHJDDWELMKRXGHQZLHHUJHSULNWLVWZHH(QGDQPRHWHQZHQRJHHQÀLQNH
discussie gaan voeren over wie er het eerst aan de beurt is. We lopen dus een behoorlijke vertraging op en zijn het
laatste land van Europa dat daadwerkelijk gaat vaccineren.
Dus het eind van de pandemie is in zicht? Nee, helaas nog lang niet. Geen kinderen naar school en iedereen die dat
kan blijft lekker thuiswerken. Want er ligt nog een variant van het virus op de loer. We hoopten natuurlijk dat onze
bestuurders goede afspraken hadden gemaakt en de Britten hun virus binnen het VK zouden houden na de Brexit.
In plaats van meer vrijheid worden de regels nog strenger. Slechts één persoon per dag op bezoek en ’s avonds niet
meer de deur uit. Een avondklok, dat is sinds WOII niet meer voorgekomen en maar weinigen onder ons zullen daar
herinneringen aan hebben.
Inmiddels heeft ook de Nevobo ingezien dat het wederom een verloren seizoen is. Wanneer mogelijk zullen er
nog (geplande) wedstrijden voor de lol worden gespeeld, maar wanneer blijft erg onzeker. Geen kampioenen en
degradanten, sterker nog, we mogen zelf kiezen in welke klasse we in het nieuwe seizoen gaan uitkomen.
Intussen moeten we zelf maar zien dat we een beetje in conditie blijven. Er zijn wat Winterswijkse sportverenigingen
die initiatieven nemen en buitenlocaties, zoals de beachvelden, openstellen. Vervelend is dat het weer niet altijd
meewerkt om buiten te sporten. Op de site van de Nevobo staan links naar oefenprogramma’s waarmee je zelf aan
de slag kunt om er helemaal klaar voor te zijn zodra het weer mag.
Binnen Meddo is er het idee om voor de jeugd een en ander te organiseren. Sc. Meddo, Penta en Mevo zullen hun
krachten bundelen en hopelijk hebben er bij het verschijnen van deze Meddo Magazine al activiteiten plaatsgevonden.
Voorlopig moeten we nog even door de zure appel heen bijten en hopen dat we voor de zomer weer ‘helemaal los’
kunnen gaan. Houd moed, het komt goed!!

Peter van Beusekom

9

MEDDO MAGAZINE | FEBRUARI 2021

De wedstrijden van het huidige seizoen
Veel van jullie teams willen heel graag wedstrijden gaan spelen, zodra het
weer mag en dat is goed om te zien! Er is ook een aantal teams, dat heeft
aangegeven niet meer te gaan spelen dit seizoen. Beide keuzes begrijpen we
heel goed. Ondanks het feit dat niemand weet of we überhaupt nog mogen
YROOH\EDOOHQLQGHVSRUWKDOYRRUGDWGLWVHL]RHQDIJHORSHQLVKHEEHQZHZHOGHQRGLJHYRRUEHUHLGLQJHQJHWURHQHQ
een concept klaargezet.
• Op dit moment zijn er wedstrijden gepland in de periode van 1 maart tot en met 17 april.
• De wedstrijden van alle teams die aangaven niet meer te willen spelen, zijn verwijderd.
• Wedstrijdsecretarissen kunnen vanaf nu weer bij de wedstrijden; d.w.z. kunnen hun thuisprogramma verder
optimaliseren. De automatische mails zullen vanaf nu ook weer verstuurd worden.
Het zal misschien opgevallen zijn dat er nog veel wedstrijden zonder datum staan. In een normale conceptperiode
vragen we de wedstrijdsecretarissen altijd om, zo snel mogelijk, de wedstrijden zonder datum te gaan inplannen.
Dat raden we in dit geval af! Ga niet veel tijd en energie steken in het wegzetten van wedstrijden, zolang er nog veel
onduidelijkheid is. De wedstrijden zonder datum laten we voorlopig staan zodat wij, bij eventuele terugtrekkingen van
teams, gaten kunnen opvullen die daardoor ontstaan.
Het concept zal in ieder geval tot 12 februari blijven staan. Afhankelijk van de besluiten vanuit de overheid worden
er indien nodig ook nog speelweken in de maand maart door ons uit het programma gehaald. Zodra het programma
GH¿QLWLHIZRUGW]XOOHQZHDOOHRQJHSODQGHZHGVWULMGHQZHJKDOHQ]RGDWKHWRYHU]LFKWHOLMNEOLMIWYRRULHGHUHHQ

Financiële overheidsregelingen
+HWFRURQDYLUXVKHHIWHHQJURWH¿QDQFLsOHLPSDFWRRNRSGHVSRUW7HURQGHUVWHXQLQJYDQGHVSRUW]LMQHUYDQXLWGH
RYHUKHLGGLYHUVH¿QDQFLsOHUHJHOLQJHQEHVFKLNEDDUJHVWHOGRPGHYHUHQLJLQJHQ¿QDQFLHHOWHRQGHUVWHXQHQ'H7$62
de NOW- en de TVS-regelingen zijn inmiddels gesloten voor Q3 2020, maar voor Q4 kunnen verenigingen binnenkort
weer hun aanvraag indienen. Wat deze regelingen inhouden, wanneer ze opengaan en hoe je een aanvraag
NXQWLQGLHQHQYLQGMHRSGHZHEVLWHYDQ1HYRERZZZQHYRERQOQLHXZVEHULFKWXSGDWH¿QDQFLHOH
overheidsregelingen

Trainen in coronatijd: zo doet de WWV dat
De Winterswijkse Watersport Vereniging (WWV) geeft al sinds de eerste lockdown een training op het droge via de
livestream van YouTube. Het staat iedereen vrij deze te volgen. Ga naar: https://bit.ly/WWVLandtraining.
Ze hebben al meer dan honderd trainingen van ruim een uur online staan en zijn er elke dag behalve op zondag!
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