CMV Nieuwsbrief maart
Beste ouders,

Helaas kunnen we sinds december niet meer trainen in de sporthal, het is ook de vraag wanneer de
trainingen weer hervat kunnen worden. Ook zijn de competitiewedstrijden van het CMV stil komen te
liggen. In deze nieuwsbrief informatie over de komende periode en over komend seizoen.
Trainingen buiten

Gelukkig hebben we op maandag een buitensportmoment op het ESC-terrein. In de afgelopen periode

hebben we twee keer niet kunnen trainen vanwege de sneeuw, we hopen weer elke maandag te
trainen. Alleen bij harde regen of dergelijke weersomstandigheden komt de training te vervallen. Het is
nog niet mogelijk om buiten weer netten te plaatsen bij het LFC terrein (zoals vorig jaar). Dat is een

optie op de korte termijn; als het warmer wordt, het ook minder regent en de klok is verzet. We
houden jullie hiervan op de hoogte. Het weer wordt nu beter, dus wellicht voor de kinderen die nu nog
niet buiten trainen bij het ESC-terrein een optie om nu weer te komen.
Competitie

De competitie voor de cmv’ers ligt stil. De Nevobo heeft besloten om alle wedstrijden uit de planning
te halen. We hopen in mei/juni nog toernooien te kunnen spelen, we kijken binnen onze speelkern wat
daar de mogelijkheden voor zijn. We gaan ons in ieder geval voorbereiden om in september weer de
eerste wedstrijden te spelen.
Komend seizoen

Als technische commissie staan wij niet stil en zijn we al bezig met de voorbereidingen voor seizoen
2021/2022. We hopen volgend seizoen weer een compleet volleybalseizoen te kunnen beleven met
elkaar. Daarvoor willen we graag een paar kleine dingen weten, inclusief een korte terugblik naar

afgelopen seizoen. We hopen dat jullie de tijd willen nemen om dit zorgvuldig in te vullen, dit helpt
ons enorm! (Alleen als dit nog niet eerder gedaan is). Mocht er behoefte zijn aan persoonlijk

(telefonisch) contact, aarzel dan niet om dat te doen. Mochten jullie meerdere kinderen op volleybal
hebben zitten, willen jullie deze inventarisatie voor elk kind apart invullen? Zie onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ONSLbQPRjEaU42pmym9Tj41m4tcY2JBlgYJQsM-c3NURVAxRExBSFlHUkIzU0FYSEhTRklEUE9TWi4u

De komende weken kijken we met de technische commissie wanneer we gaan starten met de indeling
voor seizoen 2021/2022. Jullie worden daarvan op de hoogte gehouden. De kinderen die bij het CMV
blijven krijgen pas in september de indeling te horen. De kinderen die doorstromen naar de c-jeugd
krijgen dit binnen een aantal weken te horen.
Afscheid hoofdtrainers

Vanaf het nieuwe seizoen, stopt Daphne Maassen met het geven van training. Daphne heeft de
afgelopen twee jaar de jongste groep getraind.

Ook ikzelf zal stoppen met het geven van trainingen bij het CMV. Na 12 jaar training geven bij het cmv,
waarvan 5 jaar coördinator, stop ik op de maandagen. Wel zal ik op de achtergrond (in communicatie
en organisatie) nog betrokken blijven bij het CMV. Zoals het nu lijkt is de opvolger bekend, in de
komende periode zal daar meer duidelijkheid over komen.
Lotenboekjes

Gisteren zijn de lotenboekjes 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 ;-)

De lotenboekjes kunnen tot 17 april ingeleverd worden bij de training.
Overige korte mededelingen

* Het duurt nog even, en 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!!

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.
Groeten namens de ander (hoofd)trainers,
Daphne Maassen
Kay Bosscha

Pim Kambeel

