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MEV O
Van de voorzitter
Langzaam maar zeker krijgen we het virus onder controle en ons
‘normale’ leven weer terug. We mogen weer allemaal de sportzaal
in en zelfs onder de douche. Daarna de laatste set bij Spiekerman,
wat wil een mens nog meer.
Enkele groepen hebben de training nog maar even uitgesteld tot het nieuwe seizoen. Vanaf half augustus mogen
we de zaal weer in en we hopen van harte dat we komend seizoen de competitie en toernooien volledig kunnen
afwerken.
Ook het bestuur heeft sinds lange tijd weer fysiek kunnen vergaderen en dat was een verademing. Het volgende
staat op de agenda: volgend jaar wordt het voor MEVO een bijzonder jaar. We vieren het 40-jarig jubileum. Want
in 1982 kwam de bouw van ’t Kempken gereed en besloten Ina, Fried en André om te kijken of er binnen Meddo
interesse was om te gaan volleyballen. En die was er. We zijn gestart met enkele recreatieve groepen, maar al snel
kwamen er ook competitieteams. We kunnen dit jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en ik betreur
het zeer dat André dit niet meer mee kan maken.
Tijdens de laatste bestuursvergadering is er besloten om uit alle geledingen een feestcommissie samen te stellen.
Dat betekent dat er van elke trainingsgroep een lid zitting gaat nemen in een comité die het jubileum vorm moet
gaan geven. Omdat natuurlijk ook onze jongste leden vertegenwoordigd moeten zijn, hopen we dat twee ouders zich
hiervoor beschikbaar willen stellen. Kortom, meld je via een mailtje aan en laten we er volgend jaar een mooi feest
van maken (voorzitter@mevomeddo.nl).
Ook de ledenvergadering is al gepland en wel op 28 september, aanvang 20:00 uur, bij Spiekerman.
Zet het vast in je agenda, dan hopen we op een grote opkomst.
Rest mij iedereen een prettige, virusvrije vakantie te wensen!
Peter van Beusekom

Landelijk protocol NOC*NSF per 26 juni
Op 18 juni werden de regels voor binnensporten versoepeld. Voor volleybal houdt dit in dat er per 26 juni weer in
competitieverband gesport mag worden. Jong en oud, binnen en buiten. Ook publiek is, op 1,5 meter, welkom bij
amateurwedstrijden.
Regels die van kracht blijven:
• Binnen de lijnen wordt de 1,5 meter losgelaten, buiten het veld geldt de 1,5 meter nog wel.
• Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel
anderhalve meter afstand van elkaar houden.
• Evenementen op 1,5 meter & evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter.
Landelijk protocol verantwoord sporten
Om als sportvereniging te voldoen aan alle gestelde richtlijnen is het landelijk protocol verantwoord sporten NOC*NSF
geüpdatet. Lees deze goed door. Je vindt er ook antwoorden op de meestgestelde vragen.
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Voorlopige competitie-indeling 2021-2022
Nu steeds meer seinen op groen gaan hebben de planners van volleybal Nevobo een voorlopige competitie-indeling
gemaakt. Zie hieronder welke teams (waarschijnlijk) het komende seizoen onze tegenstanders zijn. Houd de app
volleybal van Nevobo in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.
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