
 

Drunen, 02 december 2021 

         

beste leden van volleybalvereniging Minerva, 

 

Gevolgen van de corona maatregelen  

Zaterdag 27 november en maandag 29 november hebben wij jullie geïnformeerd over de gevolgen 

van de maatregelen: 

• alle standaard ingeplande trainingen tot en met 19 december 2021 komen te vervallen; 

• alle wedstrijden tot en met 31 december 2021 komen te vervallen; 

• de Sinterklaas-bijeenkomst op vrijdag 03 december gaat niet door.  

 

Alternatieve trainingsmogelijkheid voor de maand december 

De TC heeft in overleg met de trainers - die op hun beurt weer met de spelers / speelsters afgestemd 

hebben - een alternatief trainingsschema uitgewerkt: 

 
 

Zoals je in het schema kunt lezen is op de zaterdagen 11 en 19 december nog 1 veld leeg. Als er nog 

(combi-)teams op die momenten willen trainen, laat het aan Jos en mij weten.  

 

Minerva heeft de zalen weten in te huren, iets dat veel andere verenigingen ook graag hadden willen 

doen. De oproep aan jullie allemaal is om de alternatieve trainingsmogelijkheden ook goed te 

gebruiken en dus naar de trainingen te komen. 

 

En natuurlijk: dank aan de TC en de trainers dat zij de alternatieve trainingen hebben ingeregeld!  

 

Vragen of opmerkingen 

Neem dan via de e-mail contact op met de voorzitter. 

 

Namens volleybalvereniging Minerva, 

met vriendelijke groet, 

 

Fons van Aart, voorzitter 

voorzitter@vvminerva.nl 

 

dag tijdstip locatie activiteit team team team team trainer trainer trainer trainer

4-dec 11.30-13.00 De Brug wedstri jd JC1 MC1 MC2 Vero Jos

13.00-15.00 De Brug wedstri jd D1+D2 D3 Jos Toine

15.00-17.00 De Brug tra ining H1 Jasper

11-dec 13.30-15.30 Di l lenburcht tra ining H1 D1+D2 D3 D4+D5 Jasper Jos ?? Toine

15.30-17.00 Di l lenburcht tra ining MC1+MC2 JC1+MB1 CMV Vero+Jos Gertjan+Sara Guus je+

18-dec 10.30-12.00 Die Heygrave tra ining MC1+MC2 JC1+MB1 CMV Vero+Jos Gertjan Guus je+

12.00-14.00 Die Heygrave tra ining H1 D1+D2 D3 D4+D5 Jasper Jos ?? Ivo
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