Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,
Op dit moment zitten we in een periode van onwerkelijkheid en onzekerheid. Wij willen als bestuur
onze steun uiten aan iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dit verschrikkelijke
Coronavirus.
Als bestuur houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten. Op 12 maart 2020 hebben wij met pijn
in ons hart besloten om, op advies van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), de trainingen af te
gelasten. Nevobo heeft ons op 18 maart 2020 laten weten dat de competities niet meer uitgespeeld
worden dit seizoen. Het is praktisch onmogelijk om dit voort te zetten na de Coronamaatregelen. Dit
betekent dat dit wedstrijdseizoen helaas voorbij is.
Het jaarlijks terugkerende evenement Lobith On The Beach stond dit jaar voor 20 juni gepland. De
organisatie begint al vroeg van te voren en de onzekerheid die het Coronavirus op dit moment met
zich mee brengt, betekent helaas dat we ook dit mooie evenement af moeten gelasten. Daarnaast is
het voor ons niet in te schatten wat het financiële risico zou zijn wanneer we dit
Beachvolleybaltoernooi wel door zouden laten gaan. Hier willen we de vereniging en dus ook onze
leden niet mee belasten.
Een andere inkomstenbron die gepland stond voor deze periode was de opruimactie in de
Uiterwaarden, georganiseerd door Gemeente Zevenaar. Hier zouden we dit jaar twee keer aan mee
doen. Helaas valt daar één datum in ieder geval van af. In het najaar hopen we hier wel invulling aan
te kunnen geven.
De Algemene Ledenvergadering, die altijd op de dinsdag voor de Kermis gepland staat, dit jaar op 19
mei, wordt verzet. Naar welke datum is nog onbekend. Wanneer wij duidelijkheid hebben tot
wanneer de Coronamaatregelen van kracht zullen zijn, gaan wij kijken naar een nieuwe datum en
zullen deze met jullie communiceren.
De trainingen liggen helaas tot nader order helemaal stil. Wij weten niet of we onze
trainingsactiviteiten nog voor de zomervakantie kunnen voortzetten. Zodra het veilig en verantwoord
is én de maatregelen niet meer van kracht zijn, gaan wij kijken hoe we de trainingen weer zo snel
mogelijk kunnen opstarten.
Wat al deze maatregelen voor ons als vereniging zullen betekenen, is nu nog onduidelijk. Dat dit
effect zal hebben, zal voor iedereen duidelijk zijn. Aankomende maand wordt de contributie weer
geïncasseerd. Wij willen jullie vragen om de verenging te blijven steunen. Daarmee wordt
voorkomen dat de continuïteit van onze vereniging in het gedrang komt. Zonder onze leden kan
ROHDA niet bestaan.
Wij houden de informatie rondom regelingen en vergoedingen van bijvoorbeeld de overheid
nauwlettend in de gaten. Zoals altijd zullen we daarnaast de kosten zo laag mogelijk proberen te
houden.

Als duidelijk is welke impact deze crisis heeft gehad op onze verenging, zal het bestuur waar
mogelijk, onze leden compenseren voor het feit dat er nu niet gevolleybald kan worden.
Wij hopen jullie allemaal snel, gezond en wel, weer te zien in de Habeshal. We vertrouwen op jullie
steun!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Volleybalvereniging ROHDA,
Eline Geurts
Voorzitter

