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Van het bestuur
Beste leden,
Hoe gaat het met je? De meeste teams zijn buiten aan het volleyballen, bij zwembad
Meekenesch en op de beachvelden in Harreveld. Voor een aantal teams blijft het nog een
volleybal loze periode, dit is voor ons allen zeer vervelend. We missen je in onze welbekende
Hamalandhal. Tenslotte is de sportvereniging bij uitstek een plek om samen te komen, niet
alleen om te bewegen, maar zeker als sociale ontmoetingsplek.
Het coronavirus houdt ons allemaal in de ban. Het raakt ons leven op veel manieren. Met
RIVM maatregelen, protocollen, beperkingen en noodpakketten moeten we zien deze
onvoorspelbare tijd door te komen. Net als jij, staat ook het bestuur voor een hoop
uitdagingen, die we strijdbaar aangaan. Wat gebeurt er de komende tijd, we weten het ook
niet, we zullen anticiperen op de actualiteiten.
Het bestuur vindt het moeilijk in deze tijd de juiste stappen te zetten. Ook omdat we elkaar
niet of nauwelijks live spreken, is het lastig in te schatten waar jij als lid, juist nu, behoefte
aan hebt. Een jeugdlid, heeft vast andere wensen als een senioren lid en ook weer andere
behoeftes als een recreant.
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste
stand van diverse zaken en vragen we je om ons te
helpen met een aantal vraagstukken.
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Buitenvolleybal ook op gras mogelijk
Een aantal teams is, om uiteenlopende redenen, nog niet
buiten aan het volleyballen. Vanaf nu is het ook mogelijk
om op het gras te volleyballen bij het St. Switbertus cultuur
terrein.
Wil jij met je team op het gras volleyballen? Stuur dan een
mail naar voorzitter@longa59.nl voor de mogelijkheden.

Wat gaat goed? Wat kan beter? Suggesties?
We zouden graag je feedback willen ontvangen, op de volgende vraag. Waar heb jij als lid
van onze vereniging nu vooral behoefte aan?

We vragen je na te denken over de volgende
vragen;
Jeugdleden tot 18 en ouders
1.
Wat zou je als jeugd, nu, anders willen
zien binnen je club?
2.
Wat gaat er volgens jou goed?
3.
Wat kan er beter?

Seniorenleden 18+
1. Wat zou je als senior, nu, anders willen zien?
2. Is er behoefte om buiten volleybal een activiteit te organiseren (binnen de RIVM
regels)? Denk aan een wandeltocht of bootcamp of fietstocht of (balkon)gym?
3. Heb je behoefte aan een video call met het bestuur?
4. Wat gaat er volgens jou goed?
5. Wat kan er beter?

Denk met ons mee en ondersteun je gedachte met opbouwende suggesties. Mail ze naar
voorzitter@longa59.nl
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Toekomstbestendig
We hebben geen glazen bol, maar willen wel de vereniging
toekomstbestendig maken. In deze tijd wordt meer en
meer gevraagd om flexibiliteit.
Dit kan zijn met trainingsuren, met andere opzet van de
competitie, met aangepast volleybalregels. Bijvoorbeeld
No Jump volleybal (het net lager hangen en dan niet meer
springen) of combinaties met fitness, te veel om op te noemen.
We zijn op zoek naar leden, niet-leden, ouders, opa`s, oma`s, die hier samen met ons over
na willen denken. Een zogeheten denktank. Vind jij het leuk om out-of-the-box ideeën te
spuien dan zijn we op zoek naar jou om samen richting te geven aan de toekomst van onze
vereniging. Stuur een email naar voorzitter@longa59.nl

Potgrondactie
Nu we buiten volleyballen, was er eindelijk de gelegenheid om
de prijzen uit te delen aan de winnaars van de potgrondactie.
Het team dat dit jaar de meeste potgrond heeft verkocht, is
niveau 2 team 1: Maud Klein Avink, Caro Ebbers, Floor Prinsen,
Bo te Brake en Devon Zuidinga. Zij ontvingen een ijsbollen bon
waarmee ze, buiten, met het hele team een heerlijke ijscoupe
kunnen eten. De beste verkoper dit jaar is Maud Klein Avink
(niveau 2 team 1). Nummer 2 is Karlijn te Walvaart (niveau 6
team 1) en Danique Vels (niveau 4 team 1) is als derde geëindigd.
https://www.longa59.nl/news/434/16/Winnaars-potgrondactie-Seesing-Flex-Longa-59-ontvangenprijs/

Bericht van de Technische Commissie
De technische commissie steekt veel tijd in het samenstellen van de teams.
Achter de schermen gaat dit gewoon door. Elk jaar is het weer een enorme
puzzel en complex om de teams in te delen. Het iedereen naar de zin
maken is nagenoeg niet te doen. Op dit moment zijn we er helaas nog niet
helemaal uit. We zouden nog selectietrainingen houden in de zaal, dat
wordt nu naar buiten verplaatst. De organisatie hiervan kost wat extra tijd.
CMV; als we op 1 september de zaal weer in mogen om te trainen, passen we de
teamsamenstellingen aan. Het streven is ook om twee keer in de week te gaan trainen met
CMV 4,5,6. We zijn nog bezig met de invulling hiervan.
C-jeugd; deze is bekend. Er komen 3 meisjes C teams. C2 wordt C1, C4 wordt C2 en C5 wordt
C3.
Wat betreft de jongens, we zijn een samenwerking aangegaan met VV Grol voor het behoud
van een jongensteam bij de beide verenigingen. We hebben bij de Nevobo aangevraagd om
op C-niveau te gaan spelen, we wachten nog of dit gehonoreerd wordt.
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Het ene halve jaar wordt de competitie in Groenlo gespeeld, het andere halve jaar in
Lichtenvoorde.
B-jeugd; Het aanstaande seizoen zijn er 4 B-teams. B1 is het selectieteam. De B2, B3 en B4
houden nog een teamindelingstraining buiten in het gras. De datum volgt nog.
Seniorenteams; We zijn nog niet helemaal uit de teamsamenstellingen, nadere informatie
volgt nog.

Einde seizoen
Het seizoen loopt normaal gesproken door tot en met de derde week juni. Nu we buiten
volleyballen, kan het zijn dat we langer doorgaan. We informeren je hier nog over.

Recreantentoernooi donderdag 18 juni > gaat niet door
Als je met je team buiten op het gras wil volleyballen, bij het
St. Switbertusterrein, stuur dan een email naar voorzitter@longa59.nl

Afsluiting van het bestuur
Volleyballen op 1,5 meter afstand, we weten nog niet hoe dit eruit gaat zien als we de zaal
weer in mogen. Het geeft nog steeds veel onduidelijkheid. We volgen de richtlijnen van de
overheid, Nevobo en NOC*NSF. Als we groen licht krijgen om weer in onze vertrouwde
Hamalandhal te trainen, informeren we je direct.
We zijn heel blij dat we een samenwerking met VV Grol aangaan voor het behoud van het
jongensteam. Zo helpen we elkaar. Samen sterk komt zo mooi tot uiting.
Het bestuur wil je laten weten dat we je sterkte wensen in deze soms moedeloze en
machteloze tijd. Ondanks deze narigheid, heeft het coronavirus ook positieve effecten en
ontstaan er veel mooie initiatieven en goede dingen.

Het bestuur blijft positief.
Als afsluiting wensen we je veel kracht en wijsheid toe.
Blijf bewegen, blijf gezond en blijf voor elkaar zorgen!

Via onze website www.longa59.nl houden we je op de hoogte.
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