CMV Nieuwsbrief april/mei
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds maart kunnen we eindelijk weer volleyballen met het CMV. De afgelopen weken zijn we gestart
op onze mooie, nieuwe beachlocatie! We hopen dat we vanaf nu gewoon kunnen blijven volleyballen en
dat we dit seizoen ook nog even de zaal in kunnen.
Beachlocatie praktische zaken

De afgelopen weken was het aftasten wat het best is qua kleding tijdens het trainen. Wanneer het mooi
weer is (15 graden of hoger en zon), dan zijn een t-shirt, lange/korte broek en blote voeten prima. Als
het kouder is dan hebben de kinderen echt een lange broek, shirt + trui en schoenen nodig. Er is een
toilet aanwezig.
Meetrainen

Mocht jullie zoon/dochter een keer een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen om te trainen, dan
kan dat zeker! Wanneer jullie even een mailtje sturen met de naam en leeftijd kan diegene gewoon
aansluiten tijdens de maandagtraining!
Trainers

Daphne en Pim zijn gestopt met training geven. De volgende trainers zijn op de maandag nog steeds
aanwezig: Marjolijn Lucas, Maud, Elvira, Bertus en Isa.
Competitie 1

De competitie voor de cmv’ers ligt stil. De Nevobo heeft besloten om alle wedstrijden uit de planning
te halen. In mei/juni was nog de optie om toernooien te kunnen spelen, dit gaan we niet doen. Het
RIVM geeft aan dat competitie, vooralsnog, weer mogelijk is vanaf begin juli. We gaan ons in ieder
geval voorbereiden om in september weer de eerste wedstrijden te spelen. Dit betekent ook dat we
langzamerhand met de teamindelingen gaan starten. In juni doen wij de opgave bij de Nevobo.
Competitie 2

Het concept toernooirooster is gepubliceerd. Zie onderstaande link:

https://evv-elburg.nl/media/CMV-Speeldagen-seizoen-2021-2022-1.pdf
Lotenboekjes inleveren

De lotenboekjes zijn een tijdje geleden uitgedeeld. De vereniging hoopt via de inkomsten van de

lotenactie diverse uitgaven mogelijk te maken. Er is/wordt 30euro afgeschreven van jullie rekening. Dit
is vorig jaar tijdens de ALV besloten. Het geld van de verkochte loten mogen jullie dus houden, er kan
zelfs iets winst gemaakt worden ;-)

We hebben nog niet alle lotenboekjes binnen, graag zsm inleveren bij Marjolijn tijdens de training.
Afmelden

Wanneer jullie zoon/dochter niet kan trainen, dan graag een berichtje naar Marjolijn Plette.
Mail: cmv@evv-elburg.nl
of

Whatsapp: 06-27440190

Afsluiting seizoen

* We hopen dat het allemaal door kan gaan, maar het kampweekend staat gepland! We gaan van 11
juni op 12 juni weer op kamp naar Vierhouten! Zet het in de agenda!! Mocht het niet doorgaan, dan
zullen we de afsluiting op een alternatieve manier gaan vormgeven.
* we trainen door t/m 16 juli. Wanneer we de zaal in mogen is nog onzeker.
Toernooi

Omdat we geen competitie hebben, willen we toch graag de kinderen op de zaterdag een onderling

toernooitje laten spelen. Op zaterdag 8 mei, tussen 11-13u organiseren we voor de CMV-jeugd een
toernooitje. Graag een aanmelding sturen naar cmv@evv-elburg.nl

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Groeten namens de ander trainers,
Marjolijn Plette
Pim Kambeel

