
 

 

Opnieuw lockdown, maar er is meer! 

 

Wat betekenen de nieuwste Corona maatregelen voor het volleybalen bij DIAVO?  

Helaas is door de hardnekkige Corona-situatie er weer een lockdown nodig, in dit geval een 

avondlockdown vanaf 17 uur. Hoofddoel van deze avondlockdown is het terugdringen van het aantal 

contactmomenten, ook in de sport (met name de sport voor volwassenen). Om die reden heeft het 

bestuur besloten niet te gaan schuiven met trainingstijden richting het weekend. We willen onze 

verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op jullie begrip hiervoor. 

Het eindejaarstoernooi van 22 december 2021 is om die reden ook geannuleerd, maar we gaan 

kijken of we later in het seizoen een dergelijk toernooi kunnen houden, naast het jaarlijkse 

buurtvolleybaltoernooi in mei. 

De Nevobo meldt dat alle wedstrijden voor de periode van de lockdown zijn geannuleerd, en 

mogelijk later worden ingehaald, afhankelijk van de Corona-situatie. De halfjaar-competities 

(jeugd/mini) worden NIET uitgespeeld, zie nevobo artikel.  

Uiteraard vindt het bestuur het jammer dat er de komende tijd niet gevolleybald kan worden, maar 

het belang van ieders gezondheid en allen die in de zorg werken staat voorop. Hopelijk duurt deze 

situatie niet heel lang, we blijven het uiteraard op de voet volgen. 

Mochten we in januari nog in deze situatie zitten, dan zullen wij net als bij de vorige lockdowns kijken 

naar de mogelijkheden. 

 

Social Media DIAVO dóór en vóór de leden: help allemaal mee en win een DIAVO bidon!  

Nu we de website operationeel hebben met de formele informatie over de vereniging, willen we 

graag ook de social media van DIAVO gaan oppakken om meer informele kleur te geven aan de 

vereniging. We denken dat dit goed is voor de verenigingsbinding (door kennis te maken met andere 

teams etc) en ook voor de uitstraling naar buiten (potentiële nieuwe leden). 

Oproep aan alle leden: plaats nu en regelmatig daarna een 

post op Facebook of Instagram met de hashtag #DIAVONL. 

Deze hashtag gaan we middels een automatische feed tonen 

op onze website als we voldoende posts hebben. In januari 

zullen we de 10 meest actieve posters gaan belonen met een 

DIAVO bidon! 

Je kunt bijvoorbeeld laten zien hoe je in conditie blijft (zie 

voorbeeld hiernaast) of hoe je in contact blijft met jouw 

team. 

 

Vacatures 

Sinds vorige maand zijn twee vacatures ingevuld: 

• Wedstrijdsecretariaat senioren: Gerard Phylipsen.  

• Materiaalbeheer: Wilfred de Kleuver  

Heren, veel plezier in de invulling van deze taak en alvast hartelijk dank voor jullie hulp! 

 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/24/pd-regeling-gepubliceerd-op-nevobo-nl
http://www.diavo.nl/


 

Onderstaande vacatures staan nog open::  

- PR & communicatie-coördinator 

- Trainersbegeleider/Opleidingscoördinator 

- Evenementencoördinator 

- Teamscoördinator senioren (teamindeling) 

Taakbeschrijvingen worden nog verder uitgewerkt, maar meld je aub bij secretaris@diavo.nl als je 

mogelijk geïnteresseerd bent. 

 

 

Terugblik AV  

Op 5 november heeft de eerste Algemene Vergadering van DIAVO in positieve sfeer plaatsgevonden, 

en zijn daar de begroting en contributie vastgesteld en het bestuur gekozen, zie ook website artikel 

AV.  

 

Wij wensen jullie een spoedige hervatting van het volleybal, maar vooral ook een goede gezondheid 

toe! 

 

Namens het bestuur, 

 

Leo Linskens 

Secretaris  DIAVO Apeldoorn 

Email:  secretaris@diavo.nl 

 https://diavo.nl 
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