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MEV O
Van de voorzitter
Nadat er in maart abrupt gestopt moest
worden met sporten was er eerst nog hoop dat
we in de zomer de schade konden inhalen en
de competitie kon worden uitspeelt. Dat bleek
ijdele hoop en we richten ons op de start van een nieuw seizoen, ervan uitgaande dat we dan het ergste wel gehad
zouden hebben. Ook dit blijkt wat tegen te vallen. Gelukkig zijn we wel weer begonnen en hopen dat vol te kunnen
houden. Helaas neemt het aantal Covid-19-besmettingen hard toe en zullen we ons strikt aan de regels moeten
houden.
De damesrecreanten hebben besloten niet aan de lettercompetitie deel te nemen. De heren doen dit wel.
Voor onze competitieteams is het ook een beetje passen en meten. Slechts vier personen tegelijk in onze
kleedkamers en twee per doucheruimte. Bij uitwedstrijden moet eerst de website van de tegenpartij worden
geraadpleegd om te zien welk protocol daar wordt gehanteerd. In de meeste gevallen wordt geadviseerd om in
sportkleding te komen en thuis te douchen.
Voor onze jongste leden is het allemaal wat moeilijk te begrijpen. Dit jaar geen leuke afsluiting van het seizoen
en ook de extra activiteit die we wilden organiseren viel in het water. We hopen dit op korte termijn nog goed te
kunnen maken. Het klinkt misschien allemaal niet zo positief, maar we doen ons uiterste best om er, gezien de
omstandigheden, wat leuks van de maken.
Omdat onze ledenvergadering in het voorjaar niet kon doorgaan, en we verplicht zijn deze te houden, heeft deze in
september plaatsgevonden. We zullen een korte samenvatting in dit blad plaatsen en de volledige notulen aan alle
leden mailen.
Opnieuw hebben we ons ingeschreven voor de actie van de Rabobank ‘Hart voor de Achterhoek’. Deze uitgave komt
te laat om een oproep te doen om te stemmen. Die hebben alle leden via de e-mail gelijk met de notulen gekregen.
We hopen weer een leuk bedrag bij elkaar te krijgen. Door het wegvallen van een aantal activiteiten, waaronder het
herfsttoernooi, lopen we toch redelijk wat inkomsten mis. Onze doelen vindt je op de site van de Rabobank. Alvast
bedankt voor je stem!
Graag had ik met wat leukere berichten willen komen. Ik heb begrip voor iedereen die de situatie meer dan zat is,
maar het is nu eenmaal niet anders. We zullen er met elkaar het beste van moeten zien te maken. Ik reken op ieders
medewerking!
Peter van Beusekom
Voorzitter Mevo
PS
Ik ben al geruime tijd interim voorzitter en doe dat met veel plezier. Helaas zijn de behandelingen en operaties van de laatste twee
jaar een aanslag geweest op mijn conditie.
De functie kost me vaak meer energie dan ik kan opbrengen en graag zou ik het stokje willen doorgeven. Ik hoop dat er iemand is
die dankbare taak van me wil overnemen.

11

MEDDO MAGAZINE | OKTOBER 2020

Volleyballen in corona-tijd
Van het corona-virus zijn we nog lang niet af. Daarom is het
noodzakelijk dat iedere sporter zich aan de regels houdt. Ook bij
Mevo. De Nevobo heeft protocollen opgesteld, zodat we zoveel
mogelijk kunnen sporten. De volleybalbond update deze regels
wekelijks indien er wijzigingen zijn. Kijk voor de laatste versie op
www.nevobo.nl.

Wanneer en hoe wordt een wedstrijd afgezegd?
Indien er een of meerdere spelers van een team met coronagerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers, dan moet de vereniging contact
opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of
de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum
gezocht moet worden. Bij afzeggingen op het laatste moment
of als de Nevobo niet bereikbaar is, kan er ook achteraf nog
bekeken worden of dit als een afzegging door corona-oorzaken
behandeld wordt. Elke afzegging moet wel direct bij de Nevobo
gemeld worden! Daarnaast dien je uiteraard de tegenstander en
eventueel aangewezen scheidsrechter te informeren. In de basis
is het de bedoeling dat zieke of geblesseerde spelers door een
invaller vervangen worden. De normale invalbepalingen blijven
geldig.

Algemene richtlijnen
De volgende algemene (RIVM)richtlijnen gelden
ook tijdens het sporten:
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de
sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak: dit geldt voor iedereen
• Houd 1,5 m afstand met personen van
18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het
sporten)
• Was vaak je handen met water en zeep,
juist ook voor en na bezoek sportlocatie
• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
• Schud geen handen en vermijd ander fysiek
FRQWDFW]RDOVKLJK¿YHVRINQXHOV
• Vermijd hard stemgebruik
• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

‘Met elkaar zorgen we dat we kunnen blijven volleyballen’
Het zaalvolleybalseizoen begon voor de meeste teams half september na een lange pauze. De omstandigheden voor
WUDLQLQJHQHQZHGVWULMGHQ]LMQGRRUFRURQDÀLQNYHUDQGHUGPDDUWRWRSOXFKWLQJYDQYHOHQNXQQHQZHKHWYHOGZHHU
in. Nevobo-directeur Guido Davio kijkt uit naar de start van het zaalseizoen en doet een oproep aan alle volleyballers.
„Het is een verademing dat er weer actie is in de sporthallen”, zegt Davio. „Vanuit VWS, NOC*NSF, de Nevobo en
vooral duizenden vrijwilligers bij de verenigingen is ontzettend veel energie gestoken om weer te mogen volleyballen.
Het is voor de verenigingen een enorme klus geweest te voldoen aan de protocollen en af te stemmen met de gemeenten zodat we weer kunnen spelen. We kunnen alleen maar heel dankbaar zijn dat zij zich hebben ingezet om dit
voor elkaar te krijgen.”
„Het is nu aan ons allemaal om te zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Het is natuurlijk allemaal even anders en
met looproutes en afspraken, maar we willen er met elkaar voor zorgen dat we kunnen blijven spelen en voorkomen
dat er voor ons besloten wordt dat we de hal niet meer in mogen.”
Naast de algemene coronaregels, zoals het anderhalve meter afstand houden en voldoende ventilatie van de hal,
JHOGHQHUYRRUKHWYROOH\EDOHHQDDQWDOVSHFL¿HNHUHJHOV=RZRUGWYDQYROOH\EDOOHUVYHUZDFKWGDW]LMDOWLMGGHZHEVLWH
van de thuisspelende vereniging checken voordat ze naar de wedstrijd gaan, zodat ze de regels ter plekke kennen.
Verder moet zoveel mogelijk onnodig contact, ook binnen de lijnen, worden vermeden. Teams zullen het voorlopig
GDQRRN]RQGHUHHQDDQWDOVSHFL¿HNHJHZRRQWHQPRHWHQGRHQ]RDOVKDQGHQVFKXGGHQ\HOOVHQOXLGDDQPRHGLJHQ
Davio: „Dit is natuurlijk lastig omdat het zo diep in onze sport zit, maar laten we elkaar vooral helpen om hier
UHNHQLQJPHHWHKRXGHQ'DWYUDDJWYDQLHGHUHHQGLWVHL]RHQEHJULSYRRUHONDDUHQÀH[LELOLWHLWLQKRHGLQJHQZpONXQnen en met elkaar kunnen oplossen binnen de kaders en de protocollen die er zijn. Hoe beter we dit doen, hoe meer
we ons bezig kunnen houden met volleybal.”
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Volleybalrichtlijnen op papier
Het zaalseizoen is begonnen. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid?
Versie: 1 september 2020
Raadpleeg verenigingswebsite tegenstander
Als de exploitant van de sporthal of de gemeente extra maatregelen of richtlijnen voor het gebruik van hun sporthal
voorschrijft, wordt de vereniging dringend geadviseerd deze richtlijnen op haar eigen verenigingswebsite te plaatsen.
Check dus voordat je naar een wedstrijd gaat, de website van de vereniging voor de meest recente informatie of neem
FRQWDFWRSPHWGHFRQWDFWSHUVRRQYDQGHEHWUHHQGHYHUHQLJLQJ
CMV-wedstrijden
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders
houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
ABC-jeugdwedstrijden
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches
en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen.
Senioren, recreanten en zitvolleybalwedstrijden
Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt
deze regel niet.
Luchten/spuien betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet worden dat er een
ÀLQNHOXFKWVWURPLQJRIFLUFXODWLHGRRUGHUXLPWHRQWVWDDW6RPVNDQKHWGDDUELMQRGLJ]LMQRPQDDVWGHUDPHQOXLNHQ
of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Coronabesmetting binnen het team of de vereniging
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem of haar oplegt. De GGD
verzorgt het bron- en contactonderzoek. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine
moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de
gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.
Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel andere materialen) door zo min mogelijk mensen aangeraakt
worden en dat deze na gebruik worden gereinigd. Reinig in ieder geval na elke wedstrijd de gebruikte materialen,
denk hierbij ook aan de spelersbank en scheidsrechtersstoel.
Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft.
• Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de
tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
• Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij uitzondering toegestaan
GDWWHDPRFLDOVHQZLVVHOVSHOHUVSODDWVQHPHQRSVWRHOHQRIHHQH[WUDZLVVHOEDQNQDDUGHZLVVHO]RQHLQGHULFKWing van de hoek van het speelveld.
• Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
• Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
• Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
• Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan.
• Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
• 0DDNJHEUXLNYDQHLJHQPDWHULDOHQ ELGRQKDQGGRHN HQUHLQLJGH]HQDDÀRRSYDQGHZHGVWULMG
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Samenvatting ledenvergadering Mevo
Woensdag 16 september 2020 vond de algemene ledenvergadering van Mevo bij Spiekerman plaats. De opkomst was,
mogelijk vanwege de corona, erg mager. Naast vier bestuursleden waren er elf leden, waarvan twee trainers. Er zijn
22 afzeggingen binnengekomen. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De kascontrole is door
Sandrien Huiskamp en Arja Rensink uitgevoerd en goedgekeurd. Arja is aftredend en Petra Aartsen neemt haar plaats
LQ)ULHGKHHIWHHQ¿QDQFLHHOYHUVODJJHPDDNWYDQKHWDIJHORSHQERHNMDDUHHQOLFKWGLWWRH:HZDUHQQHWYHUORVW
van de crisisbijdrage van de gemeente, maar nu komt er opnieuw een afdracht van 12,50 euro per lid die we aan de
gemeente moeten voldoen. De contributie is al vele jaren gelijk gebleven, maar er wordt langzaam ingeteerd op ons
vermogen en daarom stelt het bestuur een verhoging voor. Het voorstel wordt door de aanwezige leden aangenomen.
Bij het onderwerp “Decharge bestuur” krijgt het bestuur een compliment voor het gevoerde beleid ten aanzien van
Covid-19. Er zijn geen aanmerkingen.
De damesrecreanten hebben zich voorlopig teruggetrokken uit de lettercompetitie. De heren doen nog wel mee. Voor
het herencompetitieteam hebben zich enkele recreanten beschikbaar gesteld om zo nodig in te vallen. Hierdoor werd
een dreigende terugtrekking uit de competitie afgewend. Bij het damescompetitieteam heeft Lynet Tiggeloven tijdelijk
de training van Laurens Elferink overgenomen. Laurens bereidt de trainingen wel voor en bespreekt deze met Lynet.
De ATC heeft, mede door toedoen van Lynet, vorig jaar oktober heel wat vrijwilligers kunnen leveren bij de Slag om
Grolle. Dat heeft een mooi bedrag voor de vereniging opgeleverd en we bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet. Het
voorjaarstoernooi heeft nog net voor de crisis plaats kunnen vinden, het buiten- en herfsttoernooi zijn helaas afgelast.
'H&09JURHSLVKHWDIJHORSHQMDDUÀLQNJHJURHLGHQWHOWRSGLWPRPHQWOHGHQ(OOHQ.ROGHZH\KHHIWHLQGMDQXDUL
de trainingen van Leah Meeusen overgenomen. Het gaat goed met de groep, er zijn verschillende toernooien gewonnen. We hebben nu 1 team voor niveau 2, 2 teams niveau 3 en 2 teams niveau 5. Meisjes C is overgegaan naar
meisjes B en trainen twee keer per week. Hun jaarlijkse uitje is erbij ingeschoten, maar dat houden ze nog tegoed.
De hoeveelheid bijdragen aan Meddo Magazine zijn, hoofdzakelijk door het wegvallen van André Menting, nogal teruggelopen. Daarom een oproep aan alle leden om zo nu en dan een leuk voorval of idee op ‘papier’ te zetten en naar
Stefan Buning te sturen.
Binnen het bestuur waren Marleen Schurink (jeugd), Anita Krabben (TC) en Fried Tuinte (penningmeester) aftredend
en herkiesbaar. Alle drie zijn ze herkozen. Er was ook nog een jubilaris, Leonie Bent is 25 jaar lid van Mevo. Helaas
kon ze niet aanwezig zijn, dus houdt ze haar huldiging tegoed.
Bij de rondvraag is er een verzoek voor nieuwe antennehouders, deze worden besteld.
Om 21:50 uur sluit Peter de vergadering, maar er wordt nog geruime tijd gezellig nagepraat.
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