
Beste volleyballers, vrijwilligers 
en volleyballiefhebbers,

Allereerst hartelijk welkom bij de eerste Antenne-
nieuwsbrief van seizoen 2021/2022. Via deze nieuwsbrief 
willen we jullie graag informeren over het lopende sei-
zoen. Helaas blijkt, na een mooie start vol met volleybal, 
dat ook 2021/2022 een seizoen is waarin we helaas niet 
ontkomen aan de harde Corona-realiteit. 

Al met al hebben we het volleybal en alles daaromheen veel te 
lang moeten missen. Inmiddels zijn we aantal protocollen en 
aanscherpingen verder, hebben we kunnen sporten tussen 06:00 
en 17:00 uur overdag én zitten we op het moment van schrijven 
zelfs alweer bijna 3 weken in een volledige lockdown. En het is 
nog maar de vraag wanneer er weer (voorzichtig) aan volleybal 
gedacht kan worden. We houden de ontwikkelingen nauwlet-
tend in de gaten, en komen met updates zodra dit kan. En mocht 
je toch vragen hebben, of is er iets niet helemaal duidelijk? 
Aarzel niet en zoek even contact met (iemand van) het bestuur. 
We staan zo goed als mogelijk voor jullie klaar. Meer informatie 
omtrent Corona en hoe de vereniging hiermee om gaat vinden 
jullie verderop in de Antenne-nieuwsbrief.

Gelukkig hebben we ook een aantal highlights te vermelden! 
Het bestuur is, na een aantal wijzigingen, ook dit seizoen weer 

voltallig. Alle posities zijn bezet. Deze wijzigingen werden door 
de ALV goedgekeurd. En wie is toch de winnaar van de Elite/
Dynamo-kennisquiz welke gehouden werd na afloop van de 
ALV? Verderop lees je er meer over! Daarnaast hebben we, 
ondanks het stilzetten van toernooien en competities, twee 
échte CMV-kampioensteams binnen onze vereniging! CMV N61 
én CMV N41 worden hiervoor verderop natuurlijk even terecht 
in het zonnetje gezet. Goed gedaan! Ook benieuwd naar de 
opbrengsten van de Grote Clubactie en Rabo ClubSupport? Kijk 
dan vooral even verder...

Sponsoren bedankt
Bij deze maken we graag ook even gebruik van de gelegen-
heid om al onze sponsoren te bedanken voor hun steun en 
vertrouwen. Ondanks deze, ook voor ondernemers, lastige tijden 
kennen we gelukkig weinig verloop en blijft de maatschappe-
lijke betrokkenheid bij de ondernemers in Neede en daarbuiten 
groot. Bedankt daarvoor!

Rest ons alleen het volgende nog te zeggen: laten we hopen 
dat we elkaar zeer spoedig weer kunnen en mogen treffen in de 
sporthal en/of Oranjelaan, zodat we weer fijn en op een mooie 
en gezellige manier kunnen werken aan de nodige fysieke- en 
mentale gezondheid! Veel leesplezier en hopelijk tot snel.

Namens het bestuur,
Jorn Huijsman
Voorzitter Elite/Dynamo
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Op 27 oktober 2021 stond de jaarlijkse ALV van Elite/Dy-
namo weer op het programma. Na een digitale vergade-
ring vorig jaar -om de bekende redenen- konden we dit 
jaar gelukkig weer fysiek vergaderen op de vertrouwde 
stek: de kantine van sportzaal de Oranjelaan.

Na het openen van de vergadering en het doornemen van de 
verschillende jaarverslagen (TC, JC & de penningmeester) was 
het tijd voor de bestuursverkiezing. Aftredend bestuurslid- en 
tevens niet herkiesbaar- was voorzitter Jorik Beumer. Jorik 
heeft jarenlang een bestuursfunctie bekleed. Eerst als penning-
meester, en de laatste jaren als voorzitter van de vereniging. 
Jorik werd middels een hard applaus, een lekker bierpakket & 
een mooie kaart bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Het aftreden van Jorik heeft geleid tot wat wijzigingen in de be-
zetting van het bestuur. Allereerst verwelkomen we een nieuw 
gezicht: Jan Willem Kistemaker. We zijn erg blij dat Jan Willem 
de rol van penningmeester op zich gaat nemen. Hierbij wensen 

wij hem veel succes en plezier toe. De (inmiddels) voormalig 
penningmeester, Jorn Huijsman, zal een stoeltje opschuiven en 
de vrijgekomen rol als voorzitter gaan invullen. Daarmee is de 
bestuurstafel ook het komend seizoen weer compleet!

Kennisquiz
Na het formele deel van de ALV werd de avond onder het genot 
van een hapje en drankje afgesloten met een heuse Elite/Dy-
namo kennisquiz! Pien & Cleo hebben erg hun best gedaan om 
een leuke, afwisselende quiz in elkaar te draaien. Annet Ellen 
wist de meeste vragen juist te beantwoorden en ging er met de 
hoofdprijs vandoor.

Algemene ledenvergadering 2021

Rabo ClubSupport
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In de eerste helft van het seizoen zijn CMV N6-1 & CMV 
N4-1 kampioen geworden. Een hele mooie prestatie die 
door beide teams - terecht - goed gevierd is!

CMV N6-1 bestaat uit Suus, Puck, Anna, Tess & Joni. Ze 
worden getraind door Anouk Boerhof en gecoacht door Andre 
Jonkman. Van harte gefeliciteerd!

CMV N4-1 bestaat uit Liv, Romy, Loïs, Dewi & Joy. Ze worden 
getraind én gecoacht door Ronald Krijgsman. Van harte gefeli-
citeerd!

CMV N6 1 en CMV N4 1 zijn kampioen geworden

Opbrengsten Grote Clubactie en Rabo ClubSupport
Ook eind 2021 hebben we als vereniging meegedaan aan 
verschillende acties om extra inkomsten te genereren 
voor de clubkas. En met succes!

De lotenverkoop voor de Grote Clubactie heeft Elite/Dynamo 
een bedrag van 805,56 euro opgeleverd. Alle lotenverkopers: 

bedankt voor jullie inzet!
En ook een bedankje voor de leden van de Rabobank die een 
stem hebben uitgebracht op Elite/Dynamo! Met precies 100 
stemmen heeft dat een bedrag opgeleverd van 577,48 euro. 
Geweldig!
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Helaas hebben we ook dit seizoen nog te maken met 
allerlei maatregelen en beperkingen m.b.t. het kunnen 
trainen en het kunnen spelen van volleybalwedstrijden. 

Achter de schermen is het bestuur altijd ontzettend druk met 
het aanpassen van protocollen & het overleggen met o.a. 
Optisport over de zaalhuur. Een tijdrovende en lastige klus, 
omdat je iedereen zo snel mogelijk op de hoogte wilt brengen 
én een veilig sportklimaat wilt bieden.

Financien
Contributies worden altijd aan het begin van een kwartaal 
geïnd. Om een stukje financiële zekerheid in te bouwen en om 
niet voor verrassingen te komen te staan is dit niet anders ge-
weest in de Corona-periode. Natuurlijk zal de vereniging altijd 
kijken of leden gecompenseerd kunnen en/of moeten worden. 
Dat is wel zo eerlijk!

Het vorige seizoen is dit bijvoorbeeld gebeurd middels een 
korting op een contributieronde én het laten wegvallen van een 
gehele contributieronde. In hoeverre dit ook voor 2021-2022 
geldt valt nu nog niet te zeggen. Tot aan de kerstvakantie heeft 
ieder team in ieder geval de mogelijkheid gehad om aanspraak 
te maken op een training (in het weekend) en is er dus gevol-
leybald. Wij hebben altijd het uitgangspunt om onze leden te-
gemoet te komen indien dat reeel blijkt te zijn. Op het moment 
dat hierover meer bekend is, horen jullie dit natuurlijk zo snel 

mogelijk, net als dat zo was in het afgelopen seizoen.
 
Wij krijgen regelmatig van allerlei vragen die te maken hebben 
met Corona. Daarom is op de website een pagina ingericht met 
daarop alle benodigde informatie. We wijzen jullie hier via deze 
weg nogmaals graag op. Het laatste nieuws is altijd te bekijken 
via: https://dynamoneede.nl/corona-regels-protocollen. 

Persconferentie
We hopen dat we na de persconferentie van 14 januari wat 
meer perspectief hebben met betrekking tot de sportsector. 
Hierop kunnen we helaas nog niet vooruitlopen, dus helaas 
nog geen concreet beeld wanneer- en hoe we weer op kunnen 
starten samen. Indien we meer weten, communiceren we dit 
natuurlijk zo snel mogelijk.

Heb je ondanks alle informatie toch nog opmerkingen of vragen, 
dan kun je altijd even contact zoeken met (iemand van) het 
bestuur.

Corona en Elite Dynamo

Blijf gezond en hopelijk tot snel


