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Competitiestanden
HS1: 3e

N6 1: 6e

HS2: 2e

N5 1: 5e

HS3: 4e

N5 3: 5e

DS1: 10e

N4 1: 6e

DS2: 6e

N3 1: 4e

DS3: 12e

N2 1: 4e

DS4: 7e
MA1: 5e
MA2: 3e

Tot de zomer nog geen volleybal…
Er mag vanaf komende week wel weer buiten worden gesport, met de anderhalve meter afstand. Volleyballen zit er
daarmee helaas nog niet in. Dus we moeten onze conditie
voorlopig nog op andere manieren op peil houden (of brengen...). Hardlopen, work-outs, mini-bootcamps, of andere
manieren.
De TC is al wel weer volop bezig om zich voor te bereiden
op het komende seizoen. Teams indelen en opgeven bij
Nevobo moet rond deze tijd alweer gebeuren. Of we in
september weer volop kunnen beginnen is nog echt niet
zeker, maar de verwachtingen zijn na de laatste persconferentie van de premier weer goed. Dus hopelijk tot september!
Groeten van het bestuur

Helemaal niks deze zomer?
Zoals gezegd zijn er langzamerhand wat mogelijkheden om buiten te sporten. Volleybal
blijft natuurlijk lastig als je 1½m afstand moet
houden. De Nevobo-website geeft wel wat
voorbeelden van trainingsopzet; vooral gericht
op beachvolleybal. Het blijft wel gekunsteld
met veel extra lijnen om voldoende afstand te
houden. Alleen voor de mini’s mag er zonder
die belemmering buiten gespeeld worden;
maar dat vergt voor groepen veel voorbereiding en begeleiding. Als vereniging hebben
we voorlopig nog geen activiteiten op bijv.
grasvelden op het oog.

MB1: 5e
MB2: 1e

Bericht van de TC

MC1: 5e

Ondanks de corona tijd zijn wij druk bezig met het nieuwe seizoen. Gezien de maatregelen is er besloten
om niet meer te gaan trainen dit seizoen. Voor het nieuwe seizoen zullen er dus ook geen selectie trainingen plaats vinden. In samen spraak met trainers hopen wij als technische commissie de voorlopige teamindeling in juni te kunnen communiceren. Hierin wachten wij ook de maatregelen van de gemeente en Nevobo rustig af. Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar technischecommissie@smashbeilen.nl.

MC2: 3e
MC3: 4e

Taartactie Jumbo Mulder—steun de vereniging!
Contributie
Gelukkig raakt de vereniging door deze
crisis niet in financiële problemen. Sterker
nog, doordat onze kosten voor o.a. zaalhuur ook lager zijn, houden we juist geld
over. Het bestuur heeft daarom besloten
om bij de laatste contributie-inning voorlopig slechts de helft van de normale kwartaalbedragen te gaan incasseren. In de
algemene ledenvergadering — komend
september – zullen we samen besluiten of
we het hier voor dit jaar ook definitief bij
laten. Dank hierbij ook aan de trainers, die
ook af hebben gezien van de afgesproken
vergoedingen. Zelfs met een halvering van
de laatste contributie blijft er nog wat over.
Het bestuur en de TC zullen daarom de
komende maanden een plan maken om
versneld onze volleybalmaterialen te vernieuwen.

Via de website taartactie.nl/beilen kun jij een appeltaart bestellen voor €5,99 om onze
vereniging te steunen. Voor elke appeltaart gaat €3,- naar onze vereniging! De taarten
kunnen worden gereserveerd t/m 28 juni 2020 en afgehaald worden tussen 1 juli en 31
december 2020 bij Jumbo Mulder in Beilen. Gezellig voor als je familie en vrienden weer
op de koffie mogen komen! Dus koop een appeltaart en doneer aan Smash!

