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April 2020 - 1e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 5 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De vijfde nieuwsbrief met onder meer: 

• Bestuursbericht Coronacrisis 

• Contributie 4e kwartaal  

• Vacature secretaris 

• Nieuwe website 

• Deadline seniorenevaluatie 

• Aan- en afmelden 

• Nevobo-nieuws 

• Super Saturday 

• Buitentoernooi en Jeugdkamp 

• Deadline kopij Switchchat 

• Sponsornieuws 

• Thuisvolleyballen 

• Eindstanden 
 

Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, mail dit dan 

naar PR@switch87.nl  Op onze site vindt u informatie over de privacy 

policy van Switch ’87.  
 

Bestuursbericht Coronacrisis 

Beste lezers, leden en ouders,  

Het zijn bizarre tijden, waarbij aan het eind van de competitie het 

coronavirus de hoofdrol speelt in plaats van het ons welbekende 

volleybalvirus. Wat betekent dat nu voor Switch ’87?  

 

Zoals jullie allemaal wel hebben meegekregen zijn wij vanaf 12 

maart gestopt met alle trainingen en wedstrijden. In principe 

gelden de huidige maatregelen tot en met 1 juni. Dat betekent 

dat het volleybal- en badmintonseizoen voor een groot deel van 

de leden afgelopen is. Normaliter wordt er in juni nog 

doorgetraind door Dames 1 en de jeugd (laatste training 20 juni) 

en een paar recreantengroepen, maar daar kunnen wij nu nog 

geen uitspraak over doen. Wij gaan er wel vanuit dat wij in de 

zomer weer gebruik gaan maken van de beachvelden.  

 

De Nevobo heeft inmiddels bekend gemaakt dat de competitie 

beëindigd is, verderop in deze nieuwsbrief kun je daar meer over 

lezen.  

 

Veel activiteiten zijn inmiddels afgelast zoals, de SuperSaturday 

op zaterdag 4 april, de Paasloterij, de Sportinstuif op 1 mei en het 

Switch evenementen  
 

Weekend 5 – 7 juni ?? 

Buitentoernooi Switch ‘87 op 

Sportpark De Hove 

 

Weekend 12 – 14 jun??  

Jeugdkamp Braamt 

 

Maandag 24 augustus 

Aanvang trainingen senioren 

en aspiranten 

 

Maandag 24 augustus 

Inlooptraining CMV-jeugd 

 

Zaterdag 29 augustus 

Eerste training CMV-jeugd  

 

Zaterdag 19 september?? 

SuperSaturday 

 

 

 
 

 

http://www.switch87.nl/
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Schoolvolleybaltoernooi op 27 mei. Over de andere 

activiteiten zoals het Buitentoernooi en het Jeugdkamp is 

nog geen definitief besluit genomen.  

 

Maar verder zijn wij druk bezig met de invulling van het 

nieuwe seizoen. De TAC heeft de evaluatie met de 

meeste trainers afgerond en is samen met de 

Jeugdcommissie bezig om de nieuwe jeugdteams in te 

vullen. Daarnaast heeft de TAC alle seniorenleden die 

spelen in de Nevobocompetitie een evaluatieformulier 

gestuurd. 

 

Mochten jullie nog vragen hebben stuur die dan naar 

onze secretaris: secretaris@switch87.nl.  

 

Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze roerige tijd: 

alle mensen die werkzaam zijn in vitale beroepen, 

(jeugd)leden die voorlopig geen bezoek aan ouders of 

grootouders kunnen brengen, leden die ziek zijn of te 

maken hebben met ziekte in hun (directe) omgeving, 

ouders met het organiseren van de thuisschool en 

iedereen die het zakelijk moeilijk heeft.  
 

Verder willen wij iedereen bedanken die in deze moeilijke 

tijd zijn of haar steentje bijdraagt, op wat voor manier en 

in welke functie of hoedanigheid dan ook.  

 

Wees voorzichtig, geef om jezelf en elkaar, blijf bewegen 

en gezond. Hopelijk kunnen wij elkaar snel in goede 

gezondheid weer ontmoeten.   

 

Namens het bestuur, Ton van der Knijff        

 

Contributie 4e (seizoens)kwartaal 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor het 4e 

kwartaal (april, mei, juni) slechts voor de helft te innen. Dit 

wordt gecompenseerd door de minderkosten als gevolg 

van het afgelasten van de trainingen. Een aantal vaste 

kosten loopt gewoon door en wij missen dit seizoen 

belangrijke inkomsten uit de Paasloterij en Rabo Clubkas 

Campagne.  

 

Vacature secretaris  

Zoals bekend is tijdens de jaarvergadering op 6 november 

2019 Lieke Spann afgetreden als secretaris, maar heeft 

toegezegd haar functie nog tot eind van dit seizoen te 

blijven vervullen. Dat is dus nu zover, maar wij hebben nog 

steeds geen nieuwe kandidaat gevonden. Bij deze dus 

een dringende oproep aan onze leden en ouders van 

jeugdleden: denk er serieus over na om het bestuur te 

komen versterken: laat het bestuur niet in de steek! 

Informatie over de functie staat in het vrijwilligersboekje 

Switch Sponsors 
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dat te vinden is via “downloads” op de site. Meldt je aan bij 

een van de bestuursleden, neem contact op met onze 

vrijwilligerscoördinator Diny Blom of mail naar 

secretaris@switch87.nl.   

 

Nieuwe website 

Sinds 18 maart is onze nieuwe site in de lucht, wellicht zitten er 

nog wat onvolkomenheden in, laat dat vooral weten en stuur 

een mail met opmerkingen naar: PR@switch87.nl  

 

Deadline insturen evaluatie Nevobo-competitie 10 april 

Seniorenleden worden dringend verzocht hun 

evaluatieformulier vóór 10 april toe te sturen aan 

TAC@switch87.nl . 

 

Aan- en afmelden lidmaatschap 

Met de nieuwe Switchsite is het mogelijk om zonder 

“papierwinkel” je digitaal aan- en af te melden. Houdt er 

rekening mee dat, indien je je tijdens het seizoen wil afmelden, 

de contributieverplichting doorloopt tot 30 juni. Afmelden dient 

te geschieden uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen 

(dus voor 1 juni).  

 

Nevobo-nieuws  

• De Nevobo heeft een standberekening vastgesteld om de 

eindstanden te bepalen. Het team met het hoogste 

wedstrijdquotiënt (aantal gespeelde wedstrijden gedeeld 

door het aantal punten) eindigt bovenaan. De nieuwe 

eindstanden zijn vanaf heden te zien in de 

competitiemodule in onder meer de Mijn Volleybal app en 

op www.volleybal.nl.     

• De nummer 1 wordt niet benoemd tot kampioen. De 

eindstanden worden alleen gebruikt om te bepalen welk 

team promoveert of degradeert. 

• Er zijn dit seizoen geen kwalificatietoernooien dus een vrije 

opgave voor het seizoen 2020-2021, dit geldt ook voor de 

CMV-jeugd.  

• Voor de standen van onze teams: zie pagina 4. 

 

Gaat het Buitentoernooi van 5- 7 juni nog door? 

Dat is niet waarschijnlijk, maar een definitief antwoord hierop is 

in deze omstandigheden lastig te geven mede gezien het 

beperkte zichtveld dat de overheid aan maatregelen hanteert, 

rond 21 april zal een besluit worden genomen. 

Mocht het toernooi toch afgelast worden dan wordt het 

inschrijfgeld teruggestort, zie ook www.stamvolleybal.com. Ja, 

en indien wij te weinig inschrijvingen krijgen gaat het toernooi 

zeker niet door! 

Gaat het Jeugdkamp 12 – 14 juni nog door? 

Ook deze vraag kunnen wij nog niet definitief beantwoorden 

en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken. 

mailto:secretaris@switch87.nl
mailto:PR@switch87.nl
mailto:TAC@switch87.nl
http://www.volleybal.nl/
http://www.stamvolleybal.com/
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Deadline aanleveren kopij Switchat 20 april 

Medio mei komt er weer een nieuw clubblad uit, stuur je bijdrage 

naar de redactie vóór 20 april: redactie@switch87.nl   

 

Super Saturday 

Het feestcomité van Super Saturday gaat niet bij de pakken 

neer zitten en gaat voor een nieuwe datum: de eerste 

competitie-zaterdag in september. Wij gaan proberen dan weer 

alle teams thuis te laten spelen en bij de wedstrijdplanning ook 

meer ruimte aan de recreanten te geven.  

 

Sponsornieuws 

Denk in deze bijzondere tijd aan onze adverteerders en sponsors 

en steun hen door je bestedingen aan hen te gunnen. 

Bijvoorbeeld een nieuwe fiets bij Jos van Hees levert € 10,-- in de 

clubkas (wel bij de aankoop melden) en Autobedrijf Pouwels: 

korting op diensten en producten en 5% in de clubkas. Vragen 

over deze acties? Mail naar pr@switch.nl. Ondanks het cancelen 

van de Paasloterij heeft Sascha Janssen (Interim) Administratie 

toch de sponsoring van de loten voor zijn rekening genomen, 

Chapeau! 

Rabobank Clubkas Campagne wordt Rabo ClubSupport: 

In verband met het coronavirus en de consequenties die 

voortkomen uit de diverse maatregelen voor verenigingen en 

stichtingen, start de inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport 

begin september. Vanaf 5 – 25 oktober kan er vervolgens 

gestemd worden.  

 

Thuis volleyballen 

Mochten er leden/ouders zijn die hun kinderen thuis willen laten 

volleyballen, in de tuin of op een naast gelegen veldje. STAM 

heeft daar een volleybalnet en bal voor beschikbaar: mail naar 

info@stamvolleybal.com. Uiteraard ervan uitgaande dat men de 

coronavirus richtlijnen respecteert.  

 

 
 

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen

6 Switch'87 HS 1 16 34 Handhaving 4 Switch'87 MB 1 4 9 Promotie 1 Switch'87 N6 1 6 24 Promotie

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen

5 Switch'87 HS 3 18 53 Handhaving 3 Switch'87 JC 1 5 19 Promotie 2 Switch'87 N5 1 6 20

12 Switch'87 HS 2 16 8 Handhaving

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen 1 Switch'87 MC 1 7 30 Handhaving 1 Switch'87 N5 2 6 23 Promotie

6 Swikaros DS 1 17 51 Handhaving 2 Switch'87 MC 2 7 24 Handhaving

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen

2 Switch'87 DS 2 17 65 Handhaving 2 Switch'87 MC 3 5 20 Promotie 3 Switch'87 N4 1 5 7

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten Opmerkingen

12 Switch'87 DS 3 17 5 Degradatie 1 Switch'87 N4 2 6 24 Promotie

B-jeugdcompetitie, Meisjes B Hoofdklasse B Tweede helft

C-jeugdcompetitie, Jongens C 2e Klasse C Tweede helft

C-jeugdcompetitie, Meisjes C 1e Klasse G Tweede helft

Eindstanden Nevobocompetitie per 1 april 2020

CMV Rivierenland Niveau 4 1e Klasse A Tweede helft

CMV Rivierenland Niveau 6 1e Klasse B Tweede helft

CMV Rivierenland Niveau 5 Hoofdklasse A Tweede helft

CMV Rivierenland Niveau 5 1e Klasse B Tweede helft

CMV Rivierenland Niveau 4 Hoofdklasse A Tweede helft

Seniorencompetitie, Dames 2e Klasse N

C-jeugdcompetitie, Meisjes C 2e Klasse I Tweede helft

Seniorencompetitie, Heren 2e Klasse I

Seniorencompetitie, Heren 3e Klasse G

Seniorencompetitie, Dames 1e Klasse G

Seniorencompetitie, Dames 2e Klasse M

mailto:redactie@switch87.nl
mailto:pr@switch.nl
mailto:info@stamvolleybal.com

