NIEUWSBRIEF VIOS START SEIZOEN 2021-2022
Voorwoord
Het nieuwe seizoen 2021-22 staat voor de deur en we hopen allemaal dat er na 2 verloren seizoenen
alles nu op een normale manier zal verlopen. Gewoon een seizoen lang trainen, met elkaar juichen
om een 3-2 winstpartij en uiteraard daarna met je team een drankje doen in de kantine. De toekomst
zal het uitwijzen, maar komende week gaan we in ieder geval met frisse moed er tegenaan.
Vanaf maandag 23 augustus gaan alle teams weer trainen, dus zowel de senioren als de jeugd. Heren
en dames 1 zijn de voorbereiding al iets eerder gestart in de sporthal in Siddeburen.
Nieuwe Viossers
Ook dit seizoen hebben we weer een hoop nieuwe leden, waar we uiteraard erg blij mee zijn! Van de
jeugd tot aan de senioren en zowel bij de dames als de heren zijn er nieuwe gezichten. We hopen dat
iedereen zich net zo thuis gaat voelen bij Vios als dat wij dat doen. Welkom!
Helaas moeten we ook afscheid nemen van een aantal leden, nooit leuk natuurlijk, maar we staan
hier onze eerste speeldag (18 september) nog even bij stil.
Coronamaatregelen
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op
besmettingen voorkomen. Tijdens het volleyballen hoef je geen 1,5 meter afstand te houden, na het
sporten weer wel. Sportwedstrijden zijn toegestaan en onder voorwaarden is er ook publiek
toegestaan daarbij. Publiek dient 1,5 meter afstand te houden en op een vaste zitplek te zitten.
De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden.
Ook zal de sportkantine weer geopend zijn, houd je hier ook aan de maatregelen.
En uiteraard blijft gelden: was vaak je handen en blijf bij klachten thuis en laat je testen.
Kantine
Als jullie komende week in de kantine komen zullen daar een nieuw gezicht achter de bar staan.
Afgelopen week heeft Esther de sleutels van de kantine overgedragen aan Hester Valkema, voor
sommige van jullie een bekende naam. Hester heeft zelf bij Vios gevolleybald en is dochter van Ruud
Valkema die ook jaren het blauw van Vios droeg. We wensen Hester veel plezier in de kantine en
hopen dat er vele gezellige avonden en middagen mogen volgen. Uiteraard willen we Esther heel erg
bedanken voor haar tijd in de kantine.
We hopen op een gezond seizoen!

Trainingsschema

Agenda
Vanaf 23 augustus
Zaterdag 4 september
Weekend 10-11-12 sept.
Woensdag 15 september
Zaterdag 18 september

-

Start trainingen
Proefthuisronde
trainingskamp
Ouder-kind toernooi CMV
Start Competitie

