
Beste mensen,

Het is inmiddels een half jaar geleden dat er abrupt een einde kwam 
aan het volleybalseizoen 2019-2020. Covid-19 zorgde er voor dat het 
niet langer verantwoord was om het dagelijkse leven op een normale 
manier voort te zetten. In eerste instantie heerste op veel plekken in ons 
land en in de wereld nog het idee dat dit enkele weken zou duren en dat 
we daarna de draad weer voorzichtig op konden pakken. Helaas bleek 
dit niet het geval. Toen hebben we als vereniging gekeken naar wat 
er wél kon. En hoe dat dan georganiseerd moest worden. Alternatieve 
trainingen, corona-protocollen, quiz, challenge, etc. Ik durf te stellen dat 
we met onze vrijwilligers zowel voor als achter de schermen een hele tijd 
in de ‘full speed-stand’ hebben gestaan. Er is echt veel werk verzet. Daar ben ik enorm trots op. 
En natuurlijk hebben we het coronavirus ook regelmatig vervloekt. Wie niet? 

Tegelijkertijd heb ik ook gemerkt hoe flexibel onze vrijwilligers en leden zijn! We willen er met elkaar het beste 
van maken. En bovenal weer gezellig en fanatiek (de een wat meer dan de ander ;) ) volleyballen. Hoewel nog 
wel de nodige beperkingen en maatregelen gelden, hebben we ons in elk geval kunnen voorbereiden op het 
nieuwe seizoen. Deze is inmiddels begonnen. Dus naast de Corona-actiepunten hebben we ook de ‘normale’ 
werkzaamheden verricht die komen kijken bij de start van het volleybalseizoen. Een seizoen dat hopelijk helemaal 
kan worden uitgespeeld. 

Ook een seizoen waarbij Dynamo weer aan mag treden 
in de Topdivisie! Een prachtig affiche, waarbij volleybal 
op hoog niveau wordt gespeeld in sportcentrum 
De Vlaskoel. En tevens een mooie gelegenheid voor 
onze CMV- en C-jeugd om hier onderdeel van uit te 
maken. Bij elke thuiswedstrijd is altijd een CMV-speler 
of -speelster van de week. Bij Topdivisie zijn daarnaast 
ook ballenmeisjes nodig. Ook dit is al geoefend door 
zowel dames 1 als de ballenmeisjes en trimdames 1 
die zorgt voor de begeleiding. De wedstrijdkleding en 
spelerskaarten zijn weer uitgedeeld, oefenwedstrijden 
zijn gespeeld en ook voor de CMV is het oefentoernooi 
achter de rug. Kortom, het is het tijd voor de competitie. 

Ik hoop velen van jullie dit seizoen te treffen in de 
sporthal, de kantine of op de tribune. Uiteraard op 
gepaste Corona-afstand. Want door ons allemaal aan de 

maatregelen en protocollen te houden, is de kans het grootst dat we het seizoen ook helemaal kunnen uitspelen 
en lekker kunnen blijven volleyballen. 

Ik wens jullie veel plezier en succes en geniet van het aanstaande volleybalseizoen!

Met sportieve groet,

Ingrid Leferink
Voorzitter  
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Van de voorzitter



Vrijwilligers gezocht!

Om een vereniging draaiende te kunnen houden, 
hebben we veel vrijwilligers nodig. En gelukkig 
hebben we er heel veel. Toch zijn we nog op zoek naar 
een aantal enthousiaste mensen die ons willen helpen. 
Een vereniging zijn we samen, dus laat het ons weten 
als je (vrijblijvend) interesse hebt in één of meerdere 
vrijwilligersfuncties of graag wat meer informatie wilt. 

Wij zijn op zoek naar:
• LID SPONSORCOMMISSIE
  Het sponsorbeleid van Dynamo is de afgelopen jaren geactualiseerd. Nu is het zaak om dit bij te houden.  

Als lid van de sponsorcommissie kun je, afhankelijk van je interesse en voorkeur, verschillende taken 
uitvoeren; van contacten onderhouden met sponsoren, tot benaderen van potentiële sponsoren tot  
versturen van facturen tot afstemming met de materiaalcommissie en bestuur. Kortom, er is veel mogelijk.  

• LID MATERIAALCOMMISSIE
  Als lid van de materiaalcommissie zorg je in nauwe samenwerking met de sponsorcommissie voor bestelling, 

uitgifte en inname van de juiste (gesponsorde) wedstrijdkleding voor de verschillende teams, voor voldoende 
goede ballen(karren), bidons, etc. 

• LID TECHNISCHE COMMISSIE
  De technische commissie zorgt er voor dat we elk jaar weer voldoende trainers en coaches hebben en voor 

begeleiding van (nieuwe) trainers. Tevens zorgen ze samen met de trainers voor de teamindelingen, de 
trainingstijden en houden ze gedurende het seizoen contact met trainers en teams over hoe het binnen het 
team verloopt. Voor de aansturing van de technische commissie zijn we op zoek naar een enthousiaste man 
of vrouw die zich (juist) niet bezig hoeft te houden met de technische volleybalaspecten, maar beschikt over 
een helicopterview, lijntjes kan uitzetten, structuur kan aanbrengen. Kortom, iemand die leiding kan geven 
aan de technische commissie. Je hoeft zelf dus niet per se ‘verstand van volleybal’ te hebben! 

Als je interesse hebt en graag wat meer informatie wilt, stuur dan een berichtje naar info@dynamotubbergen.nl 
Alvast ontzettend bedankt!!

Opslagruimte gezocht!

Dynamo heeft naast de materialen die in de sporthal liggen, zoals ballen, 
ballenkarren, etc. ook diverse materialen die minder vaak gebruikt worden. 
Dat gaat om tenten, koelkast, kratten met benodigdheden voor het 
volleybalkamp, etc.. Deze opslag kunnen we binnenkort niet meer gebruiken, 
dus zijn we op zoek naar een andere opslagmogelijkheid. Het gaat om een 
ruimte van circa 15 m² waarin tevens een stellingkast kan worden geplaatst. 

Tevens heeft Dynamo zo’n 40 buitenvolleybalnetten en -palen in eigendom die we verhuren. 
Ook hiervoor zijn we op zoek naar een nieuwe opslag. Dat gaat om ongeveer 30 m². 
Het mag gaan om twee verschillende locaties, maar uiteraard is één grote(re) opslag waarin 
zowel het kampmateriaal als de netten kunnen worden opgeslagen ook mogelijk. 
Heb je ruimte voor ons? Stuur dan een berichtje naar info@dynamotubbergen.nl 
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Terugblik Dynamo-dag

Omdat het jaarlijkse jeugdvolleybalkamp dit jaar vanwege Corona niet door 
kon gaan, heeft de jeugdcommissie gezorgd voor een alternatief. Op zaterdag 
15 augustus werd op het MAVO-terrein de Dynamo-dag georganiseerd voor de 
jeugd en de CMV. 

Het middagprogramma voor de CMV bestond onder andere uit het maken van 
een team-shirt, het vormen van woorden met letterpakken, springen over een 
heuse Sweeper, stelten lopen, sjoelen en het zo snel mogelijk afleggen van de 
Tobbedansbaan! De kinderen waren erg enthousiast! Nadat iedereen had gegeten, 
was het tijd voor het avondprogramma. Minstens zo fanatiek streden ook de A-, B- 
en C-jeugd in groepen tegen elkaar bij de verschillende spellen. Na het eten was het 
tijd voor de ‘pub’-quiz. Traditiegetrouw vond er op deze zaterdagavond natuurlijk 
ook een playbackshow en een spooktocht plaats. 
Na deze spannende spooktocht was de Dynamo-dag ten einde. 

Op deze plek willen we de familie Heerdink, Hopje Verhuur, Soccer Inside, Café De Kroeg, 
Restaurant ’t Oale Roadhoes in het bijzonder bedanken voor het mede mogelijk maken van deze dag. 

CMV Toernooi

Op zaterdag 12 september kleurde de sporthal weer oranje. De jongste 
leden van onze vereniging stonden weer klaar om het seizoen af te 
trappen met het jaarlijkse voorbereidingstoernooitje. De wedstrijdshirtjes 
uitgedeeld en iedereen had weer zin om na een lange tijd weer samen een 
wedstrijdje te spelen. 

Om half tien was het de beurt aan de meisjes van CMV 2 en 3. Zij speelden onderlinge 
wedstrijdjes. Na een uurtje was het de beurt aan de jongens en meisjes van CMV 
5 en 6. Zij speelden niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen gastverenigingen 
VVA en Krekkers. Het was een leuke, sportieve en leerzame ochtend. Vol goede 
moed kan er zaterdag 19 september aan de competitie begonnen worden. 

Coronaprotocol

Dynamo heeft een protocol opgesteld i.v.m. het Coronavirus. Op deze manier hopen 
we dat we ondanks de bijzondere omstandigheden toch kunnen blijven volleyballen. 
Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. 
Wij zijn samen een vereniging en samen maken we het mogelijk dat we kunnen 
sporten en elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de gezondheid van een ieder 
voorop staat. Door het protocol na te leven blijft sporten mogelijk en kan iedereen 
zorgeloos naar de sporthal komen. Maak dit bespreekbaar met elkaar binnen de 
vereniging en accepteer het ook als je een keer ergens op aangesproken wordt. 

Klik hier voor het Dynamo Coroaprotocol!
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Wat een topdag!

https://www.dynamotubbergen.nl/corona-protocol-v-v-dynamo-tubbergen/

