
 
 
 
 
Wijhe, 10 april 2020 

 

Beste leden van Rood-Wit ’75, beste volleyballers van Wijhe e.o., 

Het seizoen van volleybalclub Rood-Wit ’75 zit erop. De Nevobo heeft besloten de wedstrijden dit 

seizoen niet uit te spelen.  

De bond licht haar keuze toe in een brief aan de clubs: ,,De ontwikkelingen van het coronavirus 

blijven elkaar snel opvolgen en de impact op de maatschappij is op dit moment nauwelijks te 

overzien. Sport is terecht een bijzaak geworden.’’ 

Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze club? 

Als bestuur hebben we besloten dat er een aantal zaken niet door zullen gaan, te weten:           

de krentenbollenactie van 24 april en ons 45-jarig jubileum in juni. 

Promotie/degradatie: Helaas betekent het besluit van de Nevobo voor heren 1 dat ze (na het 

kampioenschap van vorig jaar) degraderen dit seizoen. De rest van de teams heeft zich gelukkig 

gehandhaafd.   

De financiële gevolgen van het stilleggen van de competitie zijn nu nog niet goed te overzien, 

maar gelukkig hebben we nog voldoende vet op de botten om dit te kunnen doorstaan.  

Belangrijker is en blijft ieders gezondheid. Vooralsnog zijn er voor zover wij weten geen corona 

gevallen bij onze leden bekend en hopelijk blijft dat zo; hou je dus aan de afgesproken regels en 

blijf zoveel mogelijk thuis! 

We zijn/worden een kleine vereniging. Het aantal leden is de laatste jaren gedaald, echter de 

taken/functies blijven. Zoals jullie weten stopt Margreet, na vele jaren, met haar bestuurs-

vrijwilligerstaken. De rest van het bestuur, Klaas, Mariska, Richard en Jan kunnen deze taken er 

niet allemaal bij hebben.  

Helaas hebben onze oproepen voor een secretaris nog steeds niets opgeleverd.  
De vereniging zou geholpen zijn als er iemand in het bestuur wil plaatsnemen voor de functie van 
secretaris. 
 
Wie (man/vrouw) zou deze taak op zich willen nemen? Of één van de andere vrijwilligerstaken? 
Misschien dat er een ouder van een jeugdlid zich wil opwerpen? Misschien ken je iemand......doe 
ons een berichtje of spreek ons aan. Op 9 maart is er via Margreet een app uitgegaan met daarin 
de diverse taken van de secretaris. 
 

Zodra wij meer weten over het volgende seizoen en bij belangrijke ontwikkelingen, zullen we jullie 

verder informeren. 

Met sportieve groet, 

Margreet, Richard, Mariska, Jan en Klaas 

Het bestuur van volleybalvereniging Rood-Wit ’75 

 

 

Volleybalvereniging te Wijhe 
Secretariaat: Margreet ten Dam 
                       Ereprijs 26, 8131 GL Wijhe 
                       secretaris@roodwit75.nl 
  www.roodwit75.nl 
 
 
 
 

mailto:secretaris@roodwit75.nl
http://www.roodwit75.nl/

