
CMV Nieuwsbrief juli 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Eindelijk hebben we weer in de zaal kunnen trainen, we zijn blij dat we enigszins normaal de trainingen 
hebben kunnen oppakken. Zometeen is het tijd voor vakantie, na een bijzonder jaar. In de nieuwsbrief 
even een aantal zaken over komend seizoen.  
 
Belangrijke data: 
Maandag 23 augustus   Start 1e training  
Zaterdag 4 september   Startdag EVV 
Zaterdag 25 september   Eerste competitiedag  
 
Competitie 1: 
De teamindeling volgt eind augustus definitief. We hebben de kinderen al wel op niveau ingedeeld, 
deze indeling vinden jullie hieronder (wijzigingen onder voorbehoud) 

 
 
Competitie 2 
Het rooster voor de competitie is te vinden via deze link 
https://evv-elburg.nl/media/CMV-Speeldagen-seizoen-2021-2022-1.pdf 
 
Competitie 3 
In de maand juli/augustus zal de concept wedstrijdplanning online komen te staan. Deze is terug te 
vinden in de Nevobo app en via de site. Zie volgende link: 
https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL9B7P 
 
Competitie 4 
De kinderen die op niveau 2 zijn ingedeeld zullen de eerste seizoenhelft niet aanhaken in de regio 
Randmeren (driehoek Putten/Lelystad/Oldebroek). Er waren te weinig inschrijvingen bij ons in de regio. 



Na contact te hebben gehad met de Nevobo zal EVV N21 uitkomen in regio Zwolle: daar zijn voldoende 
teams voor een niveau 2 poule) 
 
Taakverdeling 
Voor de volledigheid, de taakverdeling van het CMV ziet er komend seizoen als volgt uit: 
Marjolijn Plette: coördinator cmv interne zaken: alles binnen EVV pakt Marjolijn op.  
Pim Kambeel: coördinator cmv externe zaken/wedstrijdsecretaris: alles buiten EVV pakt Pim op.  
 
Meetrainen (herhaling)  
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!  
 
Afmelden (herhaling) 
Wanneer jullie zoon/dochter niet kan trainen, dan graag een berichtje naar Marjolijn Plette.  
Mail: cmv@evv-elburg.nl  
of  
Whatsapp: 06-27440190    
 
 
Via deze weg willen we jullie bedanken voor afgelopen seizoen. We wensen jullie en de kinderen een 
goede zomervakantie toe! Graag tot na de vakantie!  
 
Groeten namens de andere (hoofd)trainers,  
Marjolijn Plette  
Pim Kambeel  


