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November 2020 - 2e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 2 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De tweede nieuwsbrief van het seizoen 2020/2021 met: 

 Hoe lang bestaat Switch ’87 nog?  
 Algemene ledenvergadering 
 Aanpassen contributies 
 Olieballentoernooi/vrijwilligersavond 
 Trainen in coronatijd 
 Schoolvolleybalclinics 
 Nevobocompetitie 
 Pietentraining zaterdag 28 november 
 Grote Clubactie 
 Doelshoppen 
 Raboclubsupport 

 
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.  

 
Hoelang bestaat Switch ’87 nog? 
Op 20 oktober werd onder deze titel een noodkreet gemaild naar 
onze 230 leden voor hulp bij het besturen van de vereniging. Daar 
is een achttal reacties op ontvangen, waarvan drie met een min 
of meer concrete toezegging wel iets te willen betekenen. Het 
bestuur gaat met deze mensen in gesprek om te bekijken welke 
rol zij zouden kunnen vervullen. Al deze mensen zijn al betrokken 
als vrijwilliger en dat betekent dus voor hen ook “meer werk 
binnen de vereniging”. Dus de oproep naar de leden blijft 
onveranderd: meld je aan: voorzitter@switch87.nl , zeker als je 
nog geen vrijwilliger bent bij Switch ‘87!  
 
Algemene Ledenvergadering 2 december uitgesteld. 
Zoals in de mail van 20 oktober is aangegeven was de 
ledenvergadering seizoen 2019/2020 gepland op 2 december 
2020. Hoewel het mogelijk is deze vergadering binnen de 
coronaregels fysiek te organiseren (max 30 personen) met ook de 
mogelijkheid om “digitaal” deel te nemen, heeft het bestuur 
besloten deze ledenvergadering uit te stellen. Op basis van de 
Corona spoedwet is het n.l. mogelijk om de ALV maximaal 4 
maanden uit te stellen na de datum waarop de ALV (volgens de 
statuten) uiterlijk gehouden zou moeten worden (31 december 
2020). Dit betekent dat de ALV 2019/2020 nu eind april 2021 of 

Agenda  
 
Zaterdag 28 november 
Pietentraining CMV-jeugd 
 

Meld je aan via 
jeugd@switch.nl  
 
Donderdag  10 december  
Bekendmaking uitslag Grote 
Clubactie 
 
Maandag 21 december  
Trainersclinic voor (assistent) 
jeugdtrainers  
 
Woensdag  13 januari  
Schoolvolleybaltoernooi 
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eerder wordt gehouden. Dit geeft het bestuur en de leden 
tevens meer gelegenheid om mogelijke kandidaten voor een 
bestuursfunctie voor te dragen.   
 
Aanpassen contributies 
Vooruitlopend op besluitvorming in de Algemene 
Ledenvergadering heeft het bestuur besloten de contributies per 
1 januari 2021 aan te passen en de niveaus te vereenvoudigen. 
De extra bijdrage voor tweemaal trainen is verwerkt in het totaal 
bedrag omdat het merendeel van de jeugd vanaf 8 jaar 
tweemaal traint. Voor Swikaros Dames 1 komt de extra bijdrage 
te vervallen zolang in combinatie met Ikaros wordt getraind. Als 
peildatum voor de leeftijd geldt 1 januari van het betreffende 
seizoen. Voor vragen over de contributie: mail naar 
penningmeester@switch87.nl. 
 

Contributiebedragen Switch ’87 inclusief kleding bijdrage 
Niveau  Huidig €/kwartaal Nieuw €/kwartaal 
CMV (t/m 7 jr) 40 40 
CMV (8 t/m 11 jr) 51 + 8 = 59* 55 
Aspiranten C (12/13 jr) 57 + 16 = 73*  

75 
 

Aspiranten B (14/15 jr) 60 + 16 = 76* 
Aspiranten A (16/17 jr) 64 + 16 = 80* 
Senioren ≥ 18 jr 76 75 
Senioren meetrainen  56 55 
Recreanten 29 30 
Recreanten competitie 33 35 
Badminton 20 20 
Donateurs 7,50 7,50 

* De extra bijdrage wordt in de nieuwe contributie verwerkt in een totaal 
bedrag.   

 
Olieballentoernooi/Vrijwilligersavond 
Vanwege de coronamaatregelen is het Olieballentoernooi 
afgelast en de vrijwilligersavond wordt mogelijk verplaatst naar 
een datum aan het eind van het seizoen. 
 
Trainen in Coronatijd 
De trainingen voor de senioren en alle wedstrijden zijn vanwege 
de coronamaatregelen vanaf 14 oktober gestopt. Trainingen 
voor senioren zijn sinds 11 november wel weer mogelijk voor 
groepjes van maximaal 4 personen. Het bestuur heeft in overleg 
met de trainers – en ook i.v.m. de onzekerheid over de 
coronaveilige ventilatie van de sporthal – besloten hier in geen 
initiatief te nemen. Mochten er echter leden zijn die toch als 
viertal willen trainen, dan kunnen zij contact opnemen met de 
TAC: tac@switch87.nl. De verwachting is dat de senioren in 
januari, wellicht in aangepaste vorm wel weer kunnen gaan 
trainen. De jeugd, CMV en aspiranten, trainen gewoon door.  
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Schoolvolleybalclinics 
Vanaf woensdag 28 oktober zijn de schoolvolleybalclinics 
gestart voor de basisscholen in Millingen, Leuth en 
Kekerdom. In een periode van drie weken krijgen de 
scholieren van de groepen 1 t/m 6 les in de basistechnieken 
van volleybal. Afhankelijk van de coronamaatregelen is het 
afsluitend schoolvolleybaltoernooi gepland op woensdag 
13 januari. Voorafgaand aan dit toernooi krijgen de 
kinderen van groep 7 en 8 nog een korte opfris clinic: de 
meesten van hen hebben n.l. de afgelopen jaren al kennis 
gemaakt met volleybal via de clinics.    

Nevobo schetst scenario’s voor hervatting competitie 
Vooruitlopend op een mogelijke versoepeling van de 
Coronamaatregelen is de Nevobo gestart met het plannen 
van competitiewedstrijden in het nieuwe jaar. Daarvoor zijn 
een drietal scenario’s ontwikkeld.  
 
Scenario 1: Herstart van de competitie begin januari, dan 
uitspelen halve competitie tot half maart en vervolgens tot 
24 april een kampioens- (nrs. 1 t/m 6) en degradatiepoule 
(nrs 7 t/m 12). Dit betekent concreet dat:  
 Poulewedstrijden zoveel mogelijk op de oorspronkelijk 

geplande thuisdagen gespeeld worden vanaf 4 januari 
tot en met 13 maart.  

 De beoogde eerste speelweek is dus 4-9 januari.  
 
Scenario 2: Mocht er begin januari niet gestart kunnen 
worden of tussentijds de competitie weer worden stil 
gelegd dan wordt zo mogelijk alleen een halve competitie 
uitgespeeld en waar nodig wedstrijden ingehaald tot 24 
april.  
 
Scenario 3: Indien het mogelijk is om nog tot bijvoorbeeld 
half mei door te spelen kan wellicht scenario 1 uitgespeeld 
worden. 
 
De CMV toernooien worden zo mogelijk ingehaald, voor 
meer informatie wordt verwezen naar de Switchsite of die 
van de Nevobo.    

Pietentrainingen 28 november in De Duffelt 
Heb jij ook zo’n zin in de pietentraining?  
Lekker klimmen, klauteren en samen in beweging.  
Kom dan zaterdag 28 november naar de sporthal,  
en doe mee met vele spellen met een volleybal.  
De pieten kunnen ons helaas niet bezoeken dit jaar,  
Komen jullie verkleed als piet? Dan zijn er toch een paar.  
Dit jaar gaan de aspiranten ons helpen bij deze activiteit, 
dus hebben jouw papa of mama even vrije tijd.  
Van 09.30 tot 10.30 uur is de trainingstijd,  
Meld je dus snel aan en krijg geen spijt.  

Switch Sponsors 
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Via jeugd@switch87.nl  kun je jezelf aanmelden  
Dan zetten wij de spellen klaar op de velden.  
Hopelijk zien we jullie dan!  
Dan maken we er een gezellige training van.  
 
Grote Clubactie 2020 succesvol   

Op 19 september startte de 
Grote Clubactie. Onze 
jeugdleden zijn vanaf die dag 
weer met de verkoopboekjes 
langs de deuren gegaan. Nieuw 
dit jaar was dat onze 
jeugdleden allemaal via e-mail 
een persoonlijke verkooppagina 
toegestuurd kregen. Ook stond 

er op het boekje een persoonlijke QR-code. Op deze manieren 
kon er Coronaproof loten worden verkocht. Ondanks alle 
coronamaatregelen en beperkingen zijn er toch weer heel veel 
loten verkocht. Bijna alle verkoopboekjes zijn ingeleverd en de 
verkochte loten ingevoerd, graag zouden we ook de laatste 
nog retour ontvangen. Binnenkort worden de beste 
lotenverkopers weer in het zonnetje gezet. Mocht u nog geen lot 
hebben gekocht maar wilt u toch onze jeugd steunen, 
opbrengst is bestemd voor onze jeugdactiviteiten, koop dan 
nog deze week via https://clubactie.nl/lot/switch-'87/100079.    
 
Doelshoppen voor de feestdagen   

Denk met de 
feestdagen 
aan Switch als 
je online 

aankopen gaat doen voor de feestdagen. Spaar nu via 
doelshoppen.nl geld voor Switch door online bij bepaalde 
winkels (bv. Bol.com, Blokker, HEMA, Greetz, Intertoys, Media 
Markt etc,) maar ook vakantiesites (CenterParcs & Weekendje weg) te shoppen. Iedere 
winkel/organisatie schenkt een bepaald percentage aan het goede doel naar keuze.  
 
Het werkt als volgt: Ga naar www.doelshoppen.nl. Klik op inloggen. Als je al een account hebt, 
log je in, of anders klik je hier op “Registreren”. Daar maak je je account aan. Als je online iets wilt 
bestellen start je altijd via deze site www.doelshoppen.nl en zorg je dat je eerst inlogt. Klik 
vervolgens aan de linkerkant bij “Kies een doel” op ons logo. Klik in het midden bij “en ga naar je 
shop” op de winkel/ verzekeraar etc. waar je wilt bestellen. 
 
Opbrengst Rabo Clubsupport 

De opbrengst van de Rabo Clubsupport bedraagt 
€ 1.420,36! Een heel mooi bedrag in deze moeilijke 
periode. Dank aan al onze Rabobank stemmers. 
Het geld komt heel goed van pas, want het 
bestedingsdoel zijn de volleybalclinics op de 

basisscholen in Leuth, Kekerdom en Millingen, die op 11 november zijn begonnen.  
  


