Corona update
Hoe gaat Trivos om met de huidige situatie?
Beste leden en ouders,
Via deze brief wil het bestuur van Trivos alle leden en ouders op de hoogte stellen van de
gang van zaken rondom de momenteel heersende Coronacrisis.
Zoals jullie allemaal meegekregen hebben zijn wij vanaf 12 maart gestopt met alle
trainingen en wedstrijden. De NeVoBo heeft inmiddels bekend gemaakt dat de
competitie beëindigd is. Zij zullen nog laten weten welke gevolgen dit zal hebben voor de
competitie van 2020-2021. In principe gelden de huidige maatregelen nu tot en met 1 juni.
Dat betekent dat het volleybalseizoen voor een groot deel van de leden afgelopen is.
Normaliter trainen de prestatieteams in juni nog door. Wij kunnen daar nu nog geen
uitspraak over doen. Trivos zal te allen tijden de richtlijnen van het RIVM volgen.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de kaderdag die gepland stond op 18 april, te
verzetten naar het begin van het nieuwe seizoen. De mensen die nog geen uitnodiging
ontvangen hadden zullen deze helaas ook niet meer via de post ontvangen. Alle mensen
die dit seizoen of volgend seizoen een kaderfunctie vervullen zullen een uitnodiging voor
deze dag ontvangen. Zodra de datum voor deze dag bekend is, zullen wij deze gelijk naar
jullie communiceren.
Het eindfeest op 4 april, de filmavond op 24 april, de plantenactie op 9 mei en het
Trivoskamp (21 t/m 24 mei) gaan helaas niet door. Het inschrijfgeld dat jullie al betaald
hebben voor het Trivoskamp zal op korte termijn teruggestort worden.
We weten nog niet of het buitentoernooi op 27 juni doorgang kan vinden. Mochten we
hier uitsluitsel over hebben zullen we dit gelijk met jullie delen.
Zoals jullie kunnen lezen helaas heel veel dingen die niet door gaan of verzet worden.
Gelukkig zijn er ook nog dingen die wel door kunnen gaan. De kledingcommissie is druk
bezig met het samenstellen van een nieuwe kledinglijn. De data voor de passessies
worden later bekend gemaakt.
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Verder zijn we ook druk bezig met de invulling van het volgende seizoen. De TC heeft
tijdens de laatste trainingen vragenlijsten uitgedeeld bij verschillende teams. We hebben
ervoor gekozen om deze vragenlijst om te zetten in een digitale vragenlijst. Wij
verzoeken alle trainende leden om deze vragenlijst in te vullen, dus ook de leden die deze
vragenlijst wellicht al op papier ingeleverd hebben. Zo kunnen we alle informatie centraal
verzamelen. De trainers van dit seizoen zullen nog een vragenlijst ontvangen.
Een heleboel informatie voor jullie in één update. Hopelijk hebben we hiermee eventuele
vragen beantwoord. Mocht je toch nog vragen ergens over hebben, stuur deze dan naar
secretaris@trivos.nl. We proberen dan zo snel mogelijk met een antwoord te komen.
Rest ons alleen nog jullie allen heel veel gezondheid toe te wensen. Wees voorzichtig,
geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid
weer ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mark Schouten
Karin Tromp
Ad de Laat
Ton Teunissen
Miriam Pijnappel
Marit Pansier
Guido van Kempen
Suzanne Loermans
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