
Grubbenvorst, 01-04-2020 
 
Beste leden,  
 
Het zal ook u zeker niet zijn ontgaan dat wij als sportvereniging zijn "getroffen" door de Coronacrisis. 
Echter, het niet mogen/kunnen sporten staat natuurlijk in een schril contrast met hetgeen er 
momenteel gebeurt in onze directe omgeving. Onze gedachten gaan dan natuurlijk ook uit naar alle 
personen die zijn getroffen (direct of indirect) door dit afschuwelijke virus.  
 
Wij als vereniging volgen de richtlijnen van het RIVM en de NEVOBO. Dit houdt in dat buiten de 
wedstrijden, ook alle andere geplande activiteiten zullen vervallen dit seizoen. Om het een en ander 
duidelijk te maken hebben wij per commissie binnen Aspargos op een rijtje gezet welke zaken 
vervallen en wat u wel nog van ons mag verwachten voor de rest van het seizoen. 
 
Dagelijks Bestuur: 
Vergadert normaal een keer per maand. Deze bijeenkomsten zijn tot nader order stilgelegd en wij 
communiceren via app, mail of FaceTime.  
 
Bestuur:  
Alle bestuursvergaderingen zijn tot nader order opgeschort. Voortgang en dringende zaken van de 
diverse commissies worden via de mail gecommuniceerd. 
 
Publiciteitscommissie: 
Heeft contact via de mail en app en zorgt dat het clubnieuws wordt verzonden onder de leden, zodat 
iedereen op de hoogte is van wat er speelt. Ook worden er wanneer nodig, nieuwe berichten op de 
website, sociale media en in de Mededelingen geplaatst. 
 
Materialen en Activiteiten Commissie:  
De volgende reeds geplande activiteiten zullen niet doorgaan: 

 Afsluitingsfeest 
 Paaseieren rapen 
 Aardbeienactie 
 Jeugdkamp 
  

Commissievolleybalzaken en Recreantencommissie:   
De Recreantencommissie en Commissie Volleybalzaken(CVZ) volgen de richtlijnen van de 
RIVM/Nevobo. Dit betekent dat álle wedstrijden en trainingen voor dit seizoen helaas zijn afgelast en 
ook niet meer worden ingehaald. Wij zullen nog bekijken hoe we de teams die mogelijk kampioen 
zouden worden in het zonnetje gaan zetten.  
 
De Recreantencommissie zal samen met de Commissie Volleybalzaken de trainingstijden voor 
volgend seizoen verdelen en we streven ernaar dat we de teamindelingen en de trainingstijden aan 
het eind van dit seizoen naar jullie communiceren.  
 
De trainingen van het volgend seizoen zullen beginnen vanaf maandag 24 augustus. Voor nu wensen 
wij jullie veel gezondheid en hopen we iedereen volgend seizoen weer te zien. 
 
Ik wens u het allerbeste toe, blijf binnen en blijf gezond! 
 
Barry Peute  
Voorzitter SV Aspargos 
 


