Nieuwsbrief VV Arcade Pollux oktober 2020
Agenda
Uiterlijk 31 oktober

Inleveren boekjes Grote Club Actie bij je trainer

12 t/m 16 oktober
Donderdag 12 november
21 dec t/m 1 januari
Maandag 15 februari
22 t/m 26 februari
Vrijdag 3 april
Maandag 6 april
26 april t/m 7 mei
10 t/m 14 mei
17 mei t/m 18 juni
Maandag 24 mei

Geen trainingen i.v.m. herfstvakantie
Geen trainingen in De Kolk
Geen trainingen i.v.m. kerstvakantie
Geen trainingen i.v.m. Rosenmontag
Geen trainingen i.v.m. voorjaarsvakantie
Geen trainingen i.v.m. Goede Vrijdag
Geen trainingen i.v.m. 2e Paasdag
Geen trainingen i.v.m. meivakantie
Geen trainingen
Training in nieuwe teamsamenstelling seizoen 2021-2022
Geen training i.v.m. 2e Pinksterdag

De 1e wedstrijddag
Zaterdag 26 september was de eerste wedstrijddag in Vondersweijde. Een dag waarop zowel
de CMV, de junioren alsmede de senioren in actie kwamen. Helaas moesten we het publiek
minimaliseren vanwege de afgekondigde Corona maatregelen. Maar ondanks dat is deze dag
prima verlopen.

Corona maatregelen
Helaas heeft werkelijkheid ons alweer ingehaald. Zoals jullie weten zijn er nieuwe maatregelen
vanuit het kabinet afgekondigd. Publiek is niet meer welkom bij wedstrijden en trainingen.
Uitzondering hierop zijn de chauffeurs van de uit spelende ploeg. Deze personen mogen
wedstrijden bekijken.
Vanwege de Corona maatregelen hebben wij ons georiënteerd op het verzorgen van een livestream vanuit Vondersweijde. Vanwege allerlei privacy beperkingen / moeilijkheden hebben
we besloten dit traject niet voort te zetten.
Via onze website zullen wij het laatste nieuws omtrent de maatregelen communiceren.

Huur zalen maart tot en met juni 2020
Zoals jullie misschien hebben gelezen in de krant heeft de gemeente besloten geen factuur te
sturen voor de huur van de zalen over de periode half maart 2020 – juni 2020.
Zoals aangegeven in de ALV van 11 september jl. hebben wij vorig seizoen een reservering
gemaakt om eventueel de huur van de zalen over deze periode alsnog te kunnen betalen.
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We hebben daarbij ook aangegeven dat we deze reservering terug laten vloeien naar onze
leden mocht de gemeente besluiten geen huur te innen.
Omdat er nu duidelijkheid is omtrent de huur zullen wij het jaarlijkse teamgeld en het NeVoBo
lidmaatschapsgeld niet innen in het seizoen 2020-2021. Het teamgeld zou normaal gesproken
in de maand september of oktober geïnd worden.

Rabobank ClubSupport actie
Wij hebben ons als vereniging weeringeschreven voor de Rabobank ClubSupport actie:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport
Voor ons is deze actie belangrijk want wij schaffen met de opbrengst allerlei materialen aan
die we bij de training en de wedstrijden kunnen gebruiken.
Heb je een Rabobank rekening dan mag je stemmen uitbrengen. Wij hopen natuurlijk dat jullie
massaal stemmen op onze vereniging. Vraag ook je opa en oma, andere familieleden en
vrienden om op onze club te stemmen.
De stemperiode start op 5 oktober en eindigt 25 oktober. In november zullen de eindbedragen
bekend gemaakt worden.

Arcade Pollux – 50 jaar
We zouden het bijna vergeten maar we
zitten nog steeds in het jubileumjaar van
Pollux. 1 oktober jl. is Pollux 50 jaar
geworden. 3 Oktober zou onze
jubileumfeestdag zijn die we helaas
vanwege Corona hebben uitgesteld naar
volgend jaar.
Een leuk aandenken aan dit 50-jarig bestaan
is ons jubileumshirt. Deze is nog steeds te
bestellen via de webshop: https://www.vvpollux.nl/webshop/
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Vanuit de Technische Commissie
De eerste weken zitten er op! De voorbereidingswedstrijden zijn geweest en ook de eerste
wedstrijden zijn gespeeld. Alle teams zijn weer lekker en fanatiek begonnen aan het seizoen.
We wensen iedereen een heel leuk, sportief en gezellig seizoen toe.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot trainingen / trainers / teams
dan kun je altijd bij onderstaande personen terecht. Uiteraard kun je ook altijd een mailtje
sturen naar tc@vvpolllux.nl
De technische commissie bestaat uit de volgende personen:
Marthijn Wolters (06-13924865)

Voorzitter TC

Katja Wiebe (06-51699912)

Secretariaat TC

Eddy Post (06-22846109)
Afke Damhuis en Katja Wiebe
(06-29626413) en (06-51699912)

Contactpersoon voor de senioren teams
Contactpersoon voor de vrij tijd teams
Contactpersoon voor de B teams
Contactpersoon voor de C teams

Wilma Harremeijer (06-44132557)

Contactpersoon voor de CMV teams

Barry Leuverman (06-13967103)

Contactpersoon voor alle trainers

Volleybal Masterz - Spelregelbewijs
Voor het leren en bijhouden van de volleybalregels heeft de NeVoBo het
online lesprogramma “Volleybalmasterz” ontwikkeld. Hier kun je gratis je
kennis testen, oefenen en een eindtoets doen zodat je je spelregelbewijs
kunt halen. Voor de eindtoets heb je je bondsnummer nodig welke je terug
vindt op je NeVoBo ledenpas.
Leden vanaf 14 jaar dienen in bezit te zijn van het spelregelbewijs. Ga gauw
naar de website https://www.volleybalmasterz.nl/ daar kun je oefenen, leren en je
spelregelbewijs halen. Na het behalen van je certificaat word je uiteraard beloond met de
inmiddels beroemde Pollux scheidsrechtersfluit!

Nieuwsbrief oktober 2020
voor leden, ouder(s) en/of verzorger(s) en sponsoren

Tassenactie
De tassenactie (zie ook nieuwsbrief van september) loopt nog tot 15 oktober aanstaande.
Bestel snel een tas nu het nog kan!

Bestuur VV Arcade Pollux
Marthijn Wolters, Katja Wiebe, Yuri Liebrand en Rob Schepers
secretariaat@vvpollux.nl

Onze 17 Vrienden van Pollux:
Anselien Holtkamp - Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal - Bleeker Lease - Fysio-en Manuele therapie Van der Meché cs Herenmode Antoon Olde Weghuis - Hotel het Landhuis - Kreffer Makelaardij - Nystaete Group - Restaurant Pan - Trioliet –
Grand Café de Dominee – De Singel Advocaten - Blond Oldenzaal - Avantiro Loopbaandiensten – Notariscantoor Riteco - Wuco Auto’s –
Arcade Bouw Consult B.V.
Onze 10 bordsponsoren bij Paal 12:
Wiggers Vastgoed – Vindingrijck - Polish Reclame en Schoonmaakservice – Univé Oldenzaal – Regiobank Oldenzaal – Van Benthem’s
Aannemingsbedrijf - Wouda Orthopedie – Urhoy – Dierenkliniek Oldenzaal – Arcade Bouw Consult B.V.
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