Van de voorzitter,
Het jaar 2021 loopt alweer ten einde. Terugkijkend is het jaar
evengoed omgevlogen. Althans zo heb ik het ervaren. Nu heb ik ook al
een leeftijd dat ik in aanmerking kwam voor de eerste vaccinatie
prikken en inmiddels ook de boosterprik heb gehad. Je hebt dan toch
het gevoel dat jij je wat gemakkelijker kunt bewegen. Opzoeken doen
we het zeker niet, voorzichtigheid blijft geboden. Het jaar begon
voor ons volleyballers slecht. De laatste wedstrijden van het seizoen
werden gecanceld. We zaten in de lockdown.
18 september was onze 1e speelmiddag in het nieuwe seizoen. We
keken er allemaal erg naar uit en dat was ook wel te zien. Na een
extra lange rustperiode had een ieder er weer zin in een balletje te
mogen slaan. Ook de gezelligheid in de sportkantine hebben we
gemist en zeker de beheerders. Zij hadden de kantine keurig
ingedeeld. Alles op afstand, toch h.s. gezellig.
In die lange rust periode heeft onze secretaris Paul niet stil gezeten.
Zijn werkzaamheden gingen gewoon door. Contact onderhouden met
Gemeente Drechterland inzake de zaalhuur nieuwe seizoen. Zijn
wensen werden gelukkig allemaal geaccepteerd. Tussentijds door nog
een paar keer met de commissie leden contact gehad om het e.e.a. te
regelen dit i.v.m. de Corona maatregelen. De commissie heeft daarin
ook besloten om de wedstrijden op tijd te spelen. Alle teams spelen 2
wedstrijden van 3 x 15 minuten en dit is als zeer positief ervaren.
Men speelt dan altijd ander half uur.
Vanaf 6 november kwam er weer een nieuwe Corona maatregel en wel
deze dat een ieder bij binnenkomst een geldig Corona toegangsbewijs
moest tonen.. Heb zelf bij de ingang gestaan en het ging
probleemloos. Helaas is het er niet beter op geworden want we zitten
opnieuw in een lockdown tot 14 januari a.s. Het zat er al aan te komen
want 18 december was al geschrapt. Ook dit in onderling overleg met
de commissie. Met de komende feestdagen in het vooruit zicht vond

de commissie het verstandiger om deze te laten vervallen. Er is
inmiddels een nieuwe datum vastgesteld in 2022 t.w. 26 maart.
Het is momenteel een spannende tijd en niemand kan voor uit kijken
en spellen hoe het verder gaat. Ik vraag jullie dan ook om onze site
die door Paul up to date gehouden wordt te volgen.
Namens de commissie wensen wij jullie allen fijne en gezellige
feestdagen en vooral een gezond 2022.
Gerard Brinkman

