
   
 

      

	
	

NIEUWS	VAN	“DE	VOLAREN”	
 

2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar, dat we ons nog jaren zullen heugen.  
Een ware Pandemie, die een groot deel van het sociale leven plat legt.  
Geen of nauwelijks theater, minimaal familie bezoek (en dat met de feestdagen voor 
de deur) en op voetbal na, nagenoeg geen sport.  
 
Ook de Volaren is vleugellam. Afgelopen januari hebben we met een behoorlijk 
aantal leden nog een bezoek gebracht aan een interland van onze dames en in 
september zijn we met 12 leden aanwezig geweest bij het “King of the Court” Beach 
evenement in Utrecht.  
 
Buiten gezellige bijeenkomsten organiseren, waarbij het liefst volleybal centraal staat, 
zijn er ook formele zaken die wij met z’n allen moeten organiseren. Bijvoorbeeld een 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Met een grote groep bij elkaar komen mag 
(nog) niet. Een digitale vergadering vinden wij als bestuur ook geen goed idee. 
Daarom hebben we besloten om de vergaderingen over 2019 en 2020 te 
combineren.  
 
Gedacht wordt om in het 1e kwartaal van 
2021 deze vergadering te houden in de 
Johan Cruyff Arena. Deze vergadering 
zouden we kunnen combineren met een 
optreden van Freek de Jonge. Freek wil 
graag zijn volleybal ervaringen met ons 
delen over de periode waarin hij met ex-
volleybalinternational Bram Vermeulen het befaamde duo “Neerlands Hoop” vormde. 
We zullen jullie zo snel mogelijk informeren op het moment dat een en ander 
mogelijk is. 
 
Evenementen  
Volleybal Nations League 2021 start voor onze volleybaldames in Nederland.   
Op 11, 12 en 13 mei zullen onze dames het opnemen tegen Duitsland, Rusland en 
België. Als het Covid virus tegen die tijd onder controle is, zullen wij hier zeker bij 
zijn.  

 
De Heren spelen waarschijnlijk aansluitend het EK 
kwalificatie toernooi. Kortom het vizier staat op de 
toekomst gericht, zowel bij de Nevobo als bij de Volaren. 
Jullie horen hierover zo spoedig mogelijk van ons. 
 
In 2022 wordt het WK Dames volleybal in Nederland 
georganiseerd. Deze mega happening is door de 
Nevobo naar Nederland gehaald. Een onwaarschijnlijke 
prestatie! Bij de invulling van de organisatie heeft de 
Nevobo de oud-internationals 

  



   
 

      

  
 
 
 
nodig. Over het hoe en wat, komt Michael Everaert (directeur Nevobo) 
tijdens onze ledenvergadering een toelichting geven. Mis dat niet!  

 
Na de chocolade letter van Sinterklaas gaan we richting de Kerst en de 
jaarwisseling.  
Namens het gehele bestuur wensen wij jullie prettige dagen en dat we 
elkaar in het nieuwe jaar maar weer in goede gezondheid vaker zullen 
treffen.  
 
Op naar 2021!  
 

 
 
 

                       Kees, Ruut, Fransje, Cintha, Frits, Henk en Joopd 
 


