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Mei 2021 - 2e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 4 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De vierde nieuwsbrief van het seizoen 2020/2021 met: 

• Ledenvergadering 14 april  

• Contributie-inning 

• Zaalsport per 19 mei weer mogelijk 

• Jeugdtrainingen tot en met 5 juli 

• Paul de Waal bij websitebeheer 

• Nieuwe Switchat in de maak 

• Jeugdactiviteit op 12 juni 

• Teamindeling nieuwe seizoen 

• Driessen Appendages verlengt sponsoring 

• Iris Scholten met Oranje naar Rimini 

• Programma Volleybal Nations League 

• Lange mannen geplaatst voor EK 2021 
 

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.  
 

Ledenvergadering 14 april 
Op woensdagavond 14 april vond de uitgestelde 

ledenvergadering over het seizoen 2019/2020 digitaal plaats via 

TEAMS. Naast het bestuur waren er online 15 leden aanwezig en 9 

mensen hadden zich afgemeld (van het totaal van 210 leden en 

donateurs). Er waren geen voordrachten van andere kandidaat-

bestuursleden zodat Patricia Cornelissen en Jordy Sijtsema als 

bestuursleden zijn benoemd. Zij gaan de functie van secretaris (per 

direct) en penningmeester (per juli 2021) vervullen. Na toelichting 

op de resultatenrekening en de balans zijn de financiën door de 

vergadering goedgekeurd en is de penningmeester 

gedechargeerd voor de boekhouding. Als nieuw lid van de 

kascommissie heeft zich Leonie Mulder van Eck gemeld, verder is 

de begroting voor het seizoen 2021/2022 gepresenteerd en 

aangenomen.  

 

Vrijwilligersbijdrage. Dit voorstel is uitgebreid besproken. Alle leden 

hebben dit voorstel schriftelijk ontvangen er zijn echter geen 

reacties op ontvangen. Het merendeel van de aanwezige leden 

was het eens om een dergelijk systeem in te voeren. Het bestuur 

gaat zich nu beraden hoe en wanneer op dit systeem wordt 

overgegaan. De notitie Vrijwilligersbijdrage staat op de site onder 

downloads.       

Agenda  
12 juni  

Jeugdactiviteit Sportpark De 

Hove 

25 mei - 25 juni  

Volleybal Nations League in 

Rimini -Italie 

5 juli 

Laatste training jeugd 

23 augustus – 8 september 

EK dames 

30 augustus 

Start trainingen en 

inlooptraining jeugd 

1 – 19 september 

EK Heren 

 

 
 

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. 
 

http://www.switch87.nl/
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Contributie-inning 
Het bestuur heeft besloten ook voor het 4e kwartaal (april, 

mei en juni) geen contributie te innen en voor de senioren 

de contributie over het 2e kwartaal terug te betalen.  

 

Zaalsport weer mogelijk vanaf 19 mei 
Tijdens de persconferentie op dinsdag 11 mei werd 

bekendgemaakt dat er per woensdag 19 mei weer meer 

mogelijkheden zijn voor de sport. Zo kan er per die datum 

onder voorwaarden weer binnen gesport worden en ook 

worden de mogelijkheden voor de buitensport verruimd:  

de beperking bij de buitensport voor volwassenen >27 jaar 

van maximaal 4 personen op een veld vervalt: dat mag 

vanaf die datum weer gewoon met 6-tallen maar 1,5 m 

afstand houden. 

 

Jeugdtrainingen lopen door tot en met 5 juli 
De (jeugd)trainingen lopen in principe door tot en met 5 

juli. Per maandag 31 mei worden de jeugdtrainingen weer 

verplaatst naar sporthal De Duffelt conform het huidige 

buitentrainingsschema. De senioren blijven buiten trainen 

op sportpark De Hove.  

 

Paul de Waal gaat mede de website beheren   
Paul de Waal is bereid gevonden om samen met Arrianne 

de website te gaan beheren. Inmiddels heeft hij een 

training gehad bij RAW Internet Marketing. 

 

Nieuwe Switchat in de maak 
De laatste Switchat van het seizoen staat in de steigers, 

graag kopij aanleveren vóór 28 mei via: 

redactie@switch87.nl 

   

Jeugdactiviteit 12 juni 
Omdat het jeugdkamp vanwege de coronabeperking 

niet doorgaat is op zaterdag 12 juni een sportieve activiteit 

gepland op sportpark De Hove. Het wordt zeer 

gewaardeerd indien ’s morgens ouders kunnen helpen bij 

de organisatie. Detailinformatie volgt nog per mail.   

 

Teamindeling nieuwe seizoen  
De TAC is de afgelopen weken druk bezig geweest om de 

teamindeling voor het nieuwe seizoen op te zetten. Dat is 

altijd weer een lastige klus, niet op de laatste plaats omdat 

een aantal leden vaak pas in een laat stadium reageert 

op de verzoeken van de TAC om aan te geven wat hun 

plannen voor het nieuwe seizoen zijn. Maar naar 

verwachting wordt de teamindeling in de komende 

weken gecommuniceerd.    

 

Switch Sponsors 
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Driessen Appendages verlengt sponsorovereenkomst 
Driessen Appendages heeft haar sponsorovereenkomst met 

Switch ’87 met een jaar verlengd. Driessen Appendages is 

gevestigd op het Molenveld in Millingen. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in revisie en modificatie van appendages en 

aandrijvingen voor de procesindustrie. Driessen Appendages is 

al vele jaren sponsor van onze vereniging en wij zijn weer zeer 

dankbaar voor haar steun.    

  

Iris Scholten bij Oranje-selectie in de VNL 
Bondscoach Avital Selinger heeft vorige week zijn selectie voor 

de Volleyball Nations League bekendgemaakt. 18 speelsters 

waaronder “onze” Iris Scholten reizen op 21 mei af naar het 

Italiaanse Rimini, waar ze op dinsdag 25 mei de eerste wedstrijd 

spelen tegen België. Bondscoach Selinger zal tijdens het 

toernooi twee speelsters wisselen. In Rimini leeft Oranje in een 

strenge coronabubble. 

 

Iris Scholten, talent uit onze jeugdopleiding speelde een paar 

weken terug al een oefenwedstrijd met de Oranje dames 

tegen België.  

Iris (17) in de aanval, foto Michael Mücke, website USC Münster. 

Iris speelde tot 2014 bij Switch ’87 en is tegenwoordig actief als 

professional in Duitsland. Zij maakte vorige maand in de Duitse 

Bundesliga de overstap van NaWaRo Straubing naar USC 

Münster. Ze tekende een contract voor een jaar. Bij NaWaRo 
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Straubing was Iris de belangrijkste aanvalster en zij behaalde 

de vierde plaats op de topscorerslijst van de Bundesliga in het 

afgelopen seizoen.   

De Volleyball Nations League wordt dit jaar 

in een bubble gespeeld.. Als een speler 

eenmaal de bubble verlaat, is terugkeer niet 

toegestaan. De hele VNL zal zich afspelen in 

het Italiaanse Rimini en wel van 25 mei t/m 

20 juni met de finales op 24 en 25 juni. De 

Nevobo is nog bezig om ervoor te zorgen 

dat het thuisfront de wedstrijden van de 

Volleybaldames wel live kan bekijken.  

Programma Volleybal Nations League (dames) 

Dag Tijd Wedstrijd 

25 mei 10:00 Nederland – België 

26 mei 10:00 Nederland– Duitsland 

27 mei 12:00 Rusland – Nederland 

31 mei 10:00 Thailand – Nederland 

1 juni 18:00 Verenigde Staten – Nederland 

2 juni 19:30 Nederland– Servië 

6 juni 12:00 Japan – Nederland 

7 juni 18:00 Polen – Nederland 

8 juni 13:00 Canada – Nederland 

12 juni 16:00 China – Nederland 

13 juni 13:00 Italië – Nederland 

14 juni 13:00 Nederland– Dominicaanse Republiek 

18 juni 21:00 Turkije – Nederland 

19 juni 19:30 Brazilië – Nederland 

20 juni 18:00 Korea – Nederland 

24 juni ??:?? Halve finale 1 

24 juni ??:?? Halve finale 2 

25 juni ??:?? Troostfinale 

25 juni ??:?? Finale 

 

EK volleybal dames  
Van vrijdag 23 augustus t/m zondag 8 

september spelen de Nederlandse 

volleybalsters het Europees 

Kampioenschap, dat plaatsvindt in Turkije, 

Polen, Slowakije en Hongarije. Oranje 

speelt in poule C in Boedapest achtereenvolgens tegen Roemenië, Azerbeidzjan, Kroatië, Estland 

en gastland Hongarije. De eindfase van het EK wordt gespeeld in de Turkse hoofdstad Ankara. 

 

Lange mannen geplaatst voor EK 2021 

De Nederlandse volleyballers hebben zich bij de EK kwalificatiewedstrijden geplaatst voor het EK 

Volleybal 2021. Het EK 2021 wordt van 1 t/m 19 september gespeeld in Polen, Tsjechië, Estland en 

Finland. De loting vindt plaats op 27 mei in Helsinki.   

De Oranjeselectie met nr 27, Iris Scholten, foto Nevobo 


