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Februari 2021 - 2e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 3 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De derde nieuwsbrief van het seizoen 2020/2021 met: 

• Hoe lang bestaat Switch ’87 nog?  

• Contributie-inning 

• Wedstrijden Nevobo 

• Jubilarissen 

• Jeugdkamp 

• Schoolvolleybaltoernooi 

• Nevobo volleybalkampen 

• Carnaval en tussenactiviteit Aspiranten 

• Toe aan een nieuwe fiets? 

• Grote Clubactie 
 

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? 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur gesproken 

met de mensen die hebben gereageerd op onze oproep. En dat 

heeft positieve resultaten opgeleverd! 

 

Patricia Cornelissen wordt onze nieuwe secretaris. Patricia is al 

actief als ledenadministrateur en wedstrijdsecretaris maar wil - 

omdat zich niemand anders heeft gemeld - het secretariaatswerk 

“er wel bijdoen”. Patricia zal in februari vast met haar 

werkzaamheden beginnen.  

 

Jordy Sijtsema wordt onze nieuwe penningmeester. Onze huidige 

penningmeester John Hendriks wil binnen afzienbare tijd stoppen 

met het penningmeesterschap. Jordy heeft aangegeven deze 

functie wel over te willen nemen. Jordy is al penningmeester van 

STAM. De komende maanden gaan wij werken aan de overdracht 

en ook bekijken hoe wij de boekhouding verder kunnen 

automatiseren via het administratiesysteem van Sportlink. Hierbij 

worden wij ondersteund door Sascha Janssen (Interim) 

Administratie. 

 

Het bestuur is heel blij met deze versterking en ondersteuning van 

het Dagelijks Bestuur en zullen hen op de komende 

jaarvergadering ter benoeming voordragen.   

 

Agenda  
(onder coronavoorbehoud) 
 

.. april 2021 

Jaarvergadering 

  

28 – 30 mei 2021 

Buitentoernooi Switch ‘87 

 

11 – 13 juni 2021 

Jeugdkamp Braamt 

 

Auto toe aan een 

onderhoudsbeurt?   

Toon je sponsorkaart bij 

Autobedrijf Pouwels en 

zorg dat de clubkas wordt 

gevuld. Nog geen 

sponsorcard? Vraag hem 

aan bij PR@switch87.nl.  

 

 
 

Paasloterij 

Het lijkt er niet op dat wij 

ook dit jaar een 

traditionele Paasloterij 

kunnen houden. Wij 

denken nog na hoe wij 

dat digitaal kunnen 

organiseren. Mochten er 

leden zijn die hier ideeën 

en digitale kennis over 

hebben: meld je aan via 

PR@switch87.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.switch87.nl/
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Verder draait Mark de Keijser (vader van Esra en Sep) een 

aantal bestuursvergaderingen mee om “te proeven” waar 

hij zich nuttig kan maken.  

 

Fijn zulke betrokken leden en ouders en wellicht denk je, oh 

dan wil ik niet achterblijven: denk dus nog eens na waar jij 

je nuttig zou willen maken en meld je aan: 

voorzitter@switch87.nl, zeker als je nog geen vrijwilliger bent 

bij Switch ‘87!  Er zijn nog genoeg vacatures in te vullen, 

bijvoorbeeld: 

• Voorzitter DB 

• Secretaris Jeugd Commissie 

• Coördinator PR commissie 

• TAC lid voor ondersteuning van de huidige leden 

• STAM: toernooisecretaris en wedstrijdprogrammeur   

Als we deze functies hebben ingevuld is er geen twijfel 

meer over het voortbestaan onze vereniging! 

 

Contributie-inning 
Sinds 14 december zijn alle trainingen weer gestopt en 

gezien de persconferentie van 2 februari is dat deze 

maand ook nog wel zo. Vanwege het feit dat sommige 

leden de laatste maanden helemaal niet hebben kunnen 

trainen en anderen maar beperkt, heeft het bestuur 

besloten vooralsnog over het derde seizoenskwartaal 

geen contributie te innen in afwachting van de 

ontwikkelingen.  

 

Wedstrijden Nevobo 
De Nevobo had een aantal scenario’s ontwikkeld voor het 

geval de sporthallen weer open zouden kunnen gaan in 

januari. Helaas, niet dus en ook de situatie in de komende 

maanden is nog onzeker. Daarom is besloten de 

competitie te beëindigen. Wel zullen er zodra het weer is 

toegestaan nog wedstrijden worden georganiseerd - zo 

veel mogelijk op basis van het oorspronkelijke schema - 

voor verenigingen/teams die dit willen.  

 

Jubilarissen 
In 2020 waren er 5 jubilarissen onder onze leden/donateurs: 

• Annie Basten, 50 jaar lid 

• Bets Verheijen, 40 jaar lid 

• Truus Langens, 40 jaar lid. 

• Paul van den Broek, 25 jaar lid (STAM) 

• Herman Janssen, 25 jaar donateur  

Zodra de situatie het toelaat zullen deze jubilarissen alsnog 

gehuldigd worden.  

 

Jeugdkamp 

Het jeugdkamp staat gepland voor het weekend van 11 – 

13 juni 2021. Vooralsnog wordt aan deze planning 

Switch Sponsors 
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vastgehouden afhankelijk van de situatie en de richtlijnen 

die dan gelden. 

 

Schoolvolleybaltoernooi 
Het schoolvolleybaltoernooi dat gepland stond op 13 

januari 2021 kon niet doorgaan. Zodra er weer wat meer 

mogelijk is wordt bekeken of en hoe we dit jaar 

schoolvolleybaltoernooi kunnen organiseren.  

 

Nevobo volleybalkampen  

Met de restricties van vakanties als gevolg van Covid-19 is 

het wellicht leuk om eens naar een volleybalkamp te 

gaan, uiteraard met het voorbehoud dat zo’n activiteit 

wel mag doorgaan:  

De Nevobo organiseert al ruim 50 jaar volleybalkampen in 

de zomervakantie. Onder professionele begeleiding 

worden kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar de hele week 

(sportief) beziggehouden. Sport en plezier staat voorop! 

De volleybalkampen worden ingedeeld op basis van 

leeftijd en vinden plaats op verschillende locaties in het 

land. Dat volleybalkampen ‘hot’ zijn merken we op social 

media. Niet voor niets; deelname aan de 

volleybalkampen zorgt altijd voor een onvergetelijke week 

voor heel veel kids.  

Dit zijn de data, locaties en leeftijden in 2021:  

Data 2021 Locatie Leeftijd Prijs 

25 t/m 31 juli Texel 15 - 18 jaar € 275 

25 t/m 31 juli Bathmen* 12 – 14 jaar € 255 

1 t/m 7 augustus Bathmen* 14 – 16 jaar € 255 

8 t/m 14 augustus Heukelom* 16 – 19 jaar € 255 

8 t/m 14 augustus Heukelom* 12 – 14 jaar € 255 

15 t/m 21 augustus Heukelom* 14 – 16 jaar € 255 

 

* Op kamp heb je een fiets nodig. Je kunt je eigen fiets 

meenemen of een fiets huren. Het huren van een fiets kost 

voor de kampen in Bathmen en Heukelom €37,50. Op 

Texel is de verplichte fiets al voor je geregeld. Mocht het 

kamp vanwege Corona niet doorgaan wordt er 30 euro 

Switch Sponsors 
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administratiekosten ingehouden. Ga voor meer informatie 

naar: https://www.volleybal.nl/volleybal/volleybalkampen. 

Carnaval en tussenactiviteit Aspiranten 

De tussenactiviteit (zoals bowlen) met de aspiranten 

(januari `21) kan niet doorgaan. Ook de carnavalsavond 

met de mini´s, die gepland staat op vrijdag 12 februari 

2021, gaat niet door. De JC gaat dus nadenken over een 

actie/presentje om de jeugd te laten weten dat we ze niet 

vergeten zijn.  

 

Toe aan een nieuwe fiets? 

Ben je toe aan een nieuwe fiets? Indien je die bij Bike 

Totaal Jos van Hees aanschaft krijgt Switch ‘87 € 10,-- 

in de kas gestort. Mail een foto of kopie van je factuur 

naar PR@switch87.nl en dan zorgen wij dat het in de 

kas komt.  

 
 

Grote Clubactie 
Zaterdag 12 december werden de 3 beste lotenverkopers 

van de Grote Clubactie in het zonnetje gezet. Ondanks de 

Corona zijn er dit jaar ook weer veel loten verkocht. Nieuw 

was dat je dit jaar ook online loten kon verkopen. Elke 

verkoper heeft een link ontvangen naar zijn/haar eigen verkooppagina. Maar ook middels het 

vertrouwde lotenboekje werden er weer veel loten verkocht. 

Dit jaar was de top 3 geheel nieuw. 

1. Robin (Mini’s N5-2) 48 loten 

2. Nikki (MC1) 31 loten 

3. Georgina (N2-1) 25 loten  

Deze verkoopkanjers kregen van de clubactiecoördinator een mooie handdoek met naam.  

   

   Evenementen Sponsors 
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