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Beste volleybalspeler,
Het seizoen 2019-2020 is jammer genoeg op een andere manier dan gepland ten einde gekomen.
Als club kunnen we enkel achter de beslissing staan om het seizoen preventief te stoppen. Om op
die manier allemaal samen te werken om COVID-19 uit ons leven te krijgen en terug samen, als
club, plaats te nemen op een volleybalveld!
Zoals jullie allemaal wel weten zijn er binnen VC Retie jaarlijks enkele activiteiten om wat geld in
de clubkas te brengen. Dit extra geld is broodnodig om de werking van de club, zoals ze de dag
van vandaag is, verder te kunnen zetten. Alsook om te investeren in materiaal, opleidingen en
trainers.
Het eerste wat ik dus wens aan te halen is het wegvallen van de wafelslag. Deze ging normaal
gezien volgende week doorgaan. Echter is het onmogelijk om in deze tijden een deur aan deur
verkoop te laten doorgaan. Omdat de inkomsten echter broodnodig zijn hebben we beslist om deze
uit te stellen naar het begin van volgend seizoen. In september zullen we dus een nieuwe datum
prikken en jullie hierover zo snel mogelijk informeren. Ook gaat in mei onze jaarlijkse Italiaanse
eetdag niet door. Opnieuw leek het ons onmogelijk om deze nog te laten doorgaan. Ongeacht wat
onze regering tegen die tijd zou beslissen. Hoe de Italiaanse eetdag zal opgevangen worden is nog
niet bekend, maar opnieuw zullen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
De volleybalfeesten in augustus blijven momenteel op de planning staan. Namelijk van 14 tem 16
augustus. De planning is nog niet helemaal volledig, maar daar wordt naarstig aan gewerkt. Zolang
er geen negatief advies komt van onze beleidsmakers zullen we dit evenement verder plannen met
de huidige afstandsregels in het achterhoofd. Zoals eerder aangehaald kunnen we het ons met VC
Retie niet permitteren om alle inkomsten van onze jaarlijkse activiteiten te laten vallen.
Verder zal tevens de beker van Mol finale ook niet doorgaan. Deze gaat jaarlijks door op 1 mei,
maar ook dat zal te vroeg komen. Het is nog niet geweten of deze op een later tijdstip gespeeld zal
worden of helemaal niet meer.
Dat neemt echter niet weg dat de inschrijvingen bij de volleybalbond nog steeds op hetzelfde
moment moeten gebeuren. Dat is trouwens de voornaamste reden dat u dit schrijven ontvangt.
Omdat we dit jaar nog niet weten of we de inkomsten uit onze activiteiten kunnen recupereren
zullen we de 20 euro niet onmiddellijk kunnen terugstorten. We houden echter wel bij wie er voor
17 mei betaald heeft. Wanneer de inkomsten uit de activiteiten dan gerecupereerd zijn storten we
de 20 euro op dat moment terug.
Storten kan op volgend rekeningnummer: BE06 7895 8279 5822, met vermelding van je naam en
geboortedatum. Er zijn er enkelen binnen onze club die dezelfde voor- en achternaam delen en op
die manier kunnen we discussies vermijden.
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Wie voor 17 mei 2020 betaalt krijgt een deel van dit
lidgeld, namelijk € 20, teruggestort zoals hierboven
vermeldt staat. .
Dus tijdig betalen is de boodschap.
Spelers geboren in 2005 en vroeger : € 200.
Spelers geboren na 2005 en recreanten : € 160.
Spelers geboren in 2011 en later: € 100.
Hopelijk kunnen we ons allemaal nog wat bezighouden “in ons kot”. Wij hebben alvast onze
bezigheid met het indelen van de ploegen voor volgend seizoen. Hierover zal u in de recente
toekomst meer informatie kunnen verwachten.
VC Retie is nog steeds een club die 100% draait op vrijwilligers. We zijn dan ook steeds op zoek
naar extra helpende handen. Heb je daarom zin om eens af en toe de handen uit de mouwen te
steken horen we het graag. Het is trouwens niet altijd een dagje komen helpen op een van onze
activiteiten. Ook al enkele uurtjes aanwezig zijn in de sporthal tijdens de wedstrijd van jou zoon of
dochter en op dat moment enkele taakjes verrichten zou ons enorm verder kunnen helpen.
We begrijpen ook dat het voor sommigen in deze periode bijzonder moeilijk is om het bedrag over
te maken. Samen willen we steeds zoeken naar oplossingen zodat het voor iedereen mogelijk blijft
om zijn of haar hobby uit te oefenen. Indien je hierover wenst te praten kan je steeds terecht bij
Yves Weyns op 0490564734 of weynsyves@gmail.com

Sportieve groeten vanwege het bestuur.

