
 
 

 
Lobith – Tolkamer, Augustus 2020 

Beste volleybalsters en volleyballers van ROHDA, 
  
  
Een nieuw volleybalseizoen staat weer voor de deur. Wat hebben wij een bijzonder volleybaljaar achter 
de rug. Helaas zijn wij geconfronteerd met COVID-19, met alle gevolgen van dien. 
We hebben wel heel veel zin in het nieuwe seizoen en hopen dat onze leden dat ook hebben. 
  

 Binnen sporten is weer toegestaan. Wij zullen als verenging toezien op de COVID-19 richtlijnen 
en maatregelen ook vanuit de NeVoBo. Daarnaast blijft van kracht dat als je ziek of verkouden 
bent je thuis moet blijven. Wij blijven de ontwikkelingen rondom COVID-19 volgen en mochten 
er veranderingen zijn, zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden en brengen. Op dit moment 
gelden de volgende regels; 

 Alle leeftijdsgroepen kunnen weer “gewoon” (beach)volleyballen, dus zonder afstand te 
houden binnen de lijnen; 

 Buiten het veld hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden; 

 Buiten het veld hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden; 

 Alle andere leeftijdsgroepen houden buiten het veld 1,5 meter afstand tot elkaar; 

 Kleedruimtes en douches zijn weer open – met inachtneming van 1,5 meter; 

 Ballen worden voor en na de training/wedstrijden gedesinfecteerd; 

 Voor en na de training/wedstrijden desinfecteert iedereen de handen. Desinfectiemiddel is 
aanwezig in de sporthal. 

 
 De trainingen starten op dinsdag 18 en/of donderdag 20 augustus. Dit is afhankelijk van je 

trainingsavond, deze vind je in de bijlage. 
  

 We zijn nog druk doende om voor ons damesteam een train(st)er te bemachtigen. Graag 
vernemen wij het als er nog iemand suggesties heeft. 

  
 De teamindeling met trainingstijden en dagen kun je vinden in de bijlage. 

   
 De competitie start op zaterdag 19 september 2020, maar is afhankelijk van het programma van 

je team en te vinden op onze website of op de site van de NeVoBo. SpeeldData voor Niveau 5 en 
6 hieronder: 

 

1e competitiehelft  2e competitiehelft  

3 oktober 2020 9 januari 2021 

17 oktober 2020 23 januari 2021  

31 oktober 2020 6 februari 2021 

14 november 2020 6 maart 2021 

28 november 2020 20 maart 2021 

12 december 2020 10 april 2021 

 



 
 

 Uitleg aan de ouders van het nieuwe C-Jeugd team over spelregels en activiteiten volgt voor 
aanvang van de competitie. Voor alle jeugdteams zal er een rij / begeleidingsschema worden 
gemaakt. 
 

 Save the Date: De Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op dinsdag 15 september om 
20u. De officiële uitnodiging hiervoor volgt nog. 

  
 De contributie voor het seizoen 2020/2021 per maand (incasso gaat per kwartaal): 

  Senioren  €  14,00 
A, B, C jeugd  €  13,00 
CMV jeugd  €  12,00 
Recreanten  €  14,00 

  
 Het inschrijfgeld NEVOBO voor deelname aan de competitie is voor het hele seizoen 2020/2021: 

Senioren  €  50,00 
A, B, C jeugd  €  35,00 
CMV jeugd  €  10,00 

 
 Het Kledinggeld voor de jeugd is voor het hele seizoen 2020/2021 (incasso in februari 2021): 

Jeugd   €  10,00 
  

 We willen jullie wijzen op de website van ROHDA. Deze zullen we de komende tijd verder 
actualiseren. Op deze site is allerlei nuttige en leuke informatie te vinden over de 
volleybalvereniging ROHDA, de teamindelingen, de competitie, het kledingfonds en nog veel 
meer. Het adres van de website is:  

www.rohda.net 
 

 Via facebook zijn wij ook te vinden:  
www.facebook.com/VolleybalverenigingROHDA1 

 
 Het bestuur is, behalve persoonlijk, ook bereikbaar via mail. De vereniging heeft als e-mailadres:   

volleybal@rohda.net 
  
We wensen alle leden van onze vereniging, na een goede vakantie, een mooi, sportief seizoen toe. 
  
Eline Geurts   - Voorzitter 
Veronie Wanders  - Penningmeester 
Mick Sneekes   - Secretaris 
Yannick Moorman  - Technische zaken 
Koos Schopman  - Wedstrijd zaken 
Hilde Mulder   - Algemene zaken 
Eline Mulder   - Algemene zaken 
 

 

http://www.rohda.net/

