
Van de voorzitter, 

18 September jl. was de dag waar wij als volleyballers erg naar uit hebben 
gekeken. Het begin van onze recreanten competitie 2021-2022. Sinds 
oktober 2020 niet meer gebald. We hebben die gezellige zaterdagmiddagen 
toch wel erg gemist. Ook de nieuwe beheerders in De Sluis konden het niet 
slechter treffen. 1 juli 2020 namen zij nl. het roer over van hun voorgangers 
Ed en Liënne Noordeloos. Het sportcafé ging op slot. De sporthal ging op slot. 
Afgelopen juni mocht men weer gebruik maken van de sporthal weliswaar 
onder bepaalde voorwaarden. Maar het begin was er. De koffie volleyballers 
onder leiding van Elsa van Straaten konden hun balletje weer slaan. Elke 
dinsdagochtend ( al jaren ) wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Heb 
daar zelf ook jaren aan mee gedaan. Door een vervelende blessure moest ik 
helaas stoppen. Vandaar dat ik de zaterdagmiddagen erg gezellig vind om er 
toch nog bij betrokken te zijn. Ook afgelopen zaterdag was het weer als 
vanouds. Zowel tijdens het spelen als na afloop in het sportcafé. Moet 
trouwens zeggen dat de beheerders het prima voor elkaar hebben. Ziet er 
perfect uit. Namens de ORVWFO-commissie onze complimenten!  

De eerste 2 speelmiddagen in 2020 zijn we overgegaan om op tijd te spelen. 3 
sets van 15 minuten en wel 2 wedstrijden per middag. Ook in het nieuwe 
seizoen hebben wij hieraan een vervolg gegeven en hebben ons reglement 
daarop aangepast. Per 1 juli 2021 is er een nieuwe Wet gekomen, nl. de 
WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ). Deze Wet geldt ook voor 
niet-commerciële verenigingen of stichtingen en voor informele verenigingen. 
Onze commissie valt daar ook onder. Deze Wet zegt o.a. iets over de positie 
en plichten van bestuursleden en toezichthouders en is een wettelijke 
verplichting voor o.a. verenigingen en wij vallen onder een vereniging. 

Voor de start van het nieuwe seizoen zijn we gestart met een korte evaluatie 
van het voorbije seizoen en een nieuwe start voor het seizoen 2021-2022. 
Hiervoor heeft de commissie alleen de contactpersonen van de teams 
uitgenodigd. Dit i.v.m. het toegestane aantal personen in het sportcafé t.w. 
45. De notulen zijn reeds in jullie bezit en zo niet dan volgen deze spoedig. 

Namens de commissie wensen we jullie allen een fijn en sportief 
volleybalseizoen 2021-2022. 

 

Gerard  

 


