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Wat een tegenstelling: het mooiste voorjaar ooit en de minste gespeelde wedstrijden ooit. Toch zien
we steeds meer lichtpuntjes ontstaan.
In deze nieuwsbrief vind je informatie over de versoepeling van de maatregelen, uitleg over
gastverenigingen op ons complex, financieel nieuws en 2 gebeurtenissen die ons blij maken in lastige
tijden: onze pupillen in nieuwe jasjes en ons dak ook in een nieuw jasje.
Versoepeling maatregelen
1,5 meter afstand
Alle leden kunnen inmiddels trainen. Per 1 juni is het voor alle jeugdspelers tot 19 jaar niet meer
verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Iedereen die ouder is dan 19 jaar dient dit nog wel te
doen. Uiteraard blijven ook de richtlijnen van overheid en bond van kracht: kom niet naar de club als
je klachten hebt, houdt de handen en materialen schoon en nies in je elleboog.
Kantine gesloten, terras open voor wachtende ouders
Sportclubs vallen niet onder de horeca. Daarom mag onze kantine nog niet open. Dit zal vanaf 1 juli
gebeuren. Aangezien er wel meer mensen bij elkaar mogen komen in de buitenlucht zal vanaf 1 juni
het terras beschikbaar zijn voor ouders die op hun kinderen willen of moeten wachten.
Hiervoor geldt: maximaal 30 personen die 1,5 meter afstand bewaren en klachtenvrij zijn. Het is
daarbij de bedoeling dat na afloop spelers en ouders weer zo snel mogelijk het complex verlaten.
We weten inmiddels allemaal hoe het werkt. De club zal daarom geen vakken op het terras gaan
uitzetten. Wij gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. De club is niet aansprakelijk voor
eventuele boetes die voortvloeien uit het niet volgen van die richtlijnen.
Vriendelijk verzoek aan ouders om ook de looproute te gebruiken en bij drukte de aanwijzingen van
clubvertegenwoordigers op te volgen. Ook als dit betekent dat u het terras weer moet verlaten.
Sporters en ieders gezondheid hebben op dit moment voorrang.
Wedstrijden nog niet gepland
De bond houdt ons op de hoogte van de start van de competitie. Op dit moment is nog niet bekend
wanneer er wedstrijden gespeeld mogen worden. Dit zou per 1 september kunnen zijn, maar de
bond is hard bezig om de overheid duidelijk te maken dat onze sport zich prima leent om eerder te
beginnen. We houden jullie op de hoogte.

Omnivereniging Gophers?
Velen van jullie hebben al gemerkt dat er afgelopen weken veel meer op de club gebeurt dan honken softballen. Omdat de binnenverenigingen nog niet in de sporthallen mogen sporten, hebben wij
andere verenigingen de gelegenheid geboden om buiten te spelen. Zo turnt GV Maassluis er op los.
Zij nemen zelfs een eigen opblaasmat mee. Daarnaast verzorgt Dance Imprint haar danslessen voor
Maassluize kids. En zodra de zon weer gaat schijnen is volleybalvereniging MVC op woensdag al een
bekende gast met een clubje volwassenen. Maar nu traint ook hun jeugd bij ons en is de animo met
dit weer groter dan verwacht. Leden van volleybalclub RVCM sluiten komende week ook op het
volleybalveld aan.
Hoewel er in het weekend nog ruimte is om andere clubs toe te laten, houden we deze dagen vrij
voor onze leden voor het geval er binnenkort weer oefenwedstrijden gespeeld mogen worden.

Financieel en ledenvergadering
Allereerst willen wij alle leden die hun contributie hebben betaald, een groot compliment geven.
Velen van jullie hebben gehoor gegeven aan de oproep om toch te betalen terwijl onduidelijk is
hoeveel tijd we dit jaar hebben om wedstrijden te spelen. En die bijdrage is hard nodig. Onze
vereniging haalt altijd een belangrijk deel van haar inkomsten uit de baromzet. Die valt dit jaar
grotendeels weg. Afgelopen jaren hebben wij onze kosten al teruggedrongen. Daar is weinig winst
meer te behalen. Ondertussen heeft de bond bekend gemaakt dat het binnenkort wel de
bondsafdracht gaat incasseren.
Vanwege de financiële situatie hebben wij een aanvraag voor de landelijke corona-ondersteuning
ingediend. Deze is gelukkig toegekend. Dat helpt maar het zal dit en komend jaar een lastig jaar voor
de club worden. Daarom nogmaals dank voor het betalen van de contributie.
Graag hadden we dit op onze ledenvergadering verteld. Volgens onze statuten had deze al lang
plaats moeten vinden. Onze statuten voorzagen echter niet in een pandemie. Dit kunnen we wel
aanpassen, maar daar is weer een ledenvergadering voor nodig. Enzovoort, enzovoort... De bond
onderzoekt nu of er andere mogelijkheden zijn voor een vergadering die voldoen aan de wettelijke
eisen. In ieder geval houden jullie de ALV nog tegoed.

Sponsoren bedankt!
Nieuwe jasjes voor pupillen. Onze pupillen hebben dit bijzondere seizoen een
aantal meevallers. Ze mochten als eerste de wei in en hoeven niet krampachtig
afstand te houden. En zij starten het seizoen met nieuwe blitse jacks. Dit
initiatief is vorige seizoen al in gang gezet door diverse ouders en sponsoren
hebben de aanschaf mogelijk gemaakt. Onze dank gaat uit naar:
Monsieur Paul
Prins Makelaars
Zonneveld Topslijter
De Farlagraaf
Identity Smartphone Reparatie
van Klinken Elektrotechniek
Hoek Glas
Socialbyme
Espriet communicatie

Nieuwe dakbedekking kleedkamers. De winterstormen hebben dit jaar ons dak behoorlijk
beschadigd. Een groepje leden bedacht een plan voor een stevige oplossing. Tijdens het uitwerken
van het plan dienden zich diverse sponsoren aan. Mede met behulp van hun bijdragen hebben wij
tijdens onze klusdag het dak voorzien van damwandplaten. Marco, Chris, Robert en Stefan bedankt
voor het uitdenken, 6x opmeten en organiseren. Alle deelnemers van de klusdag, bedankt voor jullie
inzet. Dit filmpje geeft een beeld van de klussendag. (Top, Erwin)
Dank aan onze daksponsoren:
Timmer/ en onderhoudsbedrijf Marco Huis
Herman Steehouwer
Van Rijn Machineverhuizing BV
Eimskip

SAMEN STERK!

