Nieuwsbrief
seizoen 2020/2021
Van de TC:
Afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt met als doel klaar te zijn voor het nieuwe
seizoen 2020-2021. We starten met de trainingen op woensdag 2 september. Dit geldt voor zowel
Buren als Geldermalsen.
Hieronder treffen jullie de zaalindeling aan voor de diverse teams, gevolgd door de team-indeling van
de mini’s en jeugd en de senioren Nevobo.
Opvallend hierbij is natuurlijk dat zowel Dames 1 als de competitie-mini’s niet meer op woensdag
trainen. Helaas past alles niet meer op 1 avond in de Randhorst en dus zijn wij uitgeweken naar de
maandag. Dit is natuurlijk jammer; het liefst zouden we met z’n allen op 1 avond in dezelfde zaal
trainen, maar helaas.
De keus voor de maandagtraining is gevallen op Dames 1 en de competitie-mini’s.
Verder valt op dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van een jongens-team.
Wij beseffen ons dat we wellicht niet aan ieders wensen hebben kunnen voldoen, maar we denken
dat we een zo goed mogelijke indeling hebben gemaakt.
Wijzigingen in trainingstijden zijn door beschikbaarheid van trainers en zaalruimte onvermijdelijk
gebleken. De trainingen zullen starten in de eerste week na de zomervakantie regio midden te weten
op 2-9-2020.
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Niet in dit schema opgenomen:
N5-1 en 2 en N6: trainen op maandag van 18:00-19:30 (Randhorst/Buren)
Dames 1 nevobo traint op maandag van 20:30-22:00 (Randhorst/Buren)
Extra aandachtspunten:
Mini’s niet-competitie -> nog geen trainer
Dames Recvol Buren -> nog geen trainer
Heren Recvol Geldermalsen -> nog geen trainer
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Belangrijk om te weten is dat het voor de jeugd gaat om een teamindeling voor de eerste helft van
het seizoen 2020-2021. Gedurende het eerste deel van het seizoen zal gekeken worden naar de
ontwikkelingen van de spelers op verschillende gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzet en/of
speltechnische verbetering. Het is dus niet gezegd dat als je nu in een team ingedeeld bent, dit voor
de tweede helft van het seizoen ook zo is. De trainers en TC hebben hierover op gezette tijden
overleg en zullen dan samen bepalen hoe de samenstelling van de groep voor de tweede helft van
het seizoen zal zijn. Er kunnen bij de indeling voor de tweede seizoenshelft wijzigingen volgen.
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Trainers gezocht !
Op dit moment zijn er nog een drietal trainingsgroepen (niet competitie mini’s, dames recvol Buren,
heren recvol Geldermalsen) waarvan nog niet duidelijk is wie de trainingen gaat verzorgen. Het
bestuur heeft op diverse manieren gezocht naar een trainer (NVVO, stichting Welzijn West Betuwe,
oproep Facebook, oproep Instagram, eigen netwerk). Jammer genoeg heeft dat nog niet geleid tot
het gewenste resultaat om elke trainingsgroep van een trainer te voorzien.
Ben of ken je iemand die het leuk zou vinden om 1 van deze groepen training te geven laat het dan
weten aan Marcel Bakker via tc@go97.nl. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met hem/haar op
om afspraken te maken.

Van de Penningmeester:
Wat zijn de financiële gevolgen van de Coronacrisis, deel 2
In de vorige Plakbal ben ik al kort ingegaan op de financiële gevolgen van de Coronacrisis. In dit
stukje geef ik wederom een update van de beslissingen die we als bestuur hebben genomen en de
financiële consequenties daarvan.
We hebben de afgelopen maanden een zeer onprettig traject doorlopen met Laco over de
huurpenningen. We hebben hier ook de gemeente bij betrokken en uiteindelijk hebben we besloten
om de huurpenningen te betalen waarbij de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening
neemt. Dit maakt de financiële consequenties voor de vereniging behapbaar. Dat neemt niet weg dat
we ongelooflijk teleurgesteld zijn door de opstelling van Laco.
Een veel positiever bericht is het besluit om op zaterdagmiddag buitentrainingen te gaan verzorgen
voor de jeugd. Deze trainingen waren een succes, de jeugd is met veel plezier komen trainen en het
trok zelfs nieuwe jeugdleden aan. Complimenten voor de trainers die ondanks alle beperkingen
iedereen hebben weten te enthousiasmeren. De kosten die we maken voor deze trainingen betalen
we uit het budget van de club van 50. Jeugdleden hoeven hier niets voor te betalen. We zijn als
bestuur al enorm blij dat we dit hebben kunnen aanbieden.
Daarnaast moeten we ook al vooruit gaan kijken naar het volgend seizoen. We hopen nog steeds dat
we vanaf september weer redelijk normaal kunnen spelen. Het Go-on-the-Beach toernooi komt
echter nog net iets te snel (5 september). In overleg met de toernooicommissie is besloten dat het
toernooi in 2020 niet door gaat. Dat is niet alleen sportief heel jammer maar heeft ook een grote
impact op de begroting. Doorgaans hielden we als vereniging behoorlijk wat geld over aan dit
toernooi, dat gaan we komend seizoen helaas missen. Dit zal zeker een impact op de begroting
hebben. Een positief bericht hierbij is dat de gemeente ons € 500,- extra schenkt om dit verlies deels
op te vangen.
Voor het seizoen 2019 / 2020 betekent dit dat we uiteindelijk qua resultaat een klein verlies zullen
laten zien, hetgeen gezien de omstandigheden een prima resultaat is. De begroting voor komend
seizoen ziet er, met het niet doorgaan van ons Beachtoernooi, minder positief uit. Wellicht zullen we
voor komend seizoen onze reserves moeten aanspreken. Dit is in beginsel niet erg, reserves zijn er
immers om onverwachte tegenslagen op te vangen. En onze reserves zijn groot genoeg om dit ook
op te kunnen vangen. Vanzelfsprekend is dit iets dat wij de komende ALV aan de leden voorleggen.
Mochten jullie over bovenstaande nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Deze crisis is ook voor het bestuur onbekend terrein en we zullen daarom ook graag de dialoog met
jullie aan gaan om keuzes te bespreken en jullie ideeën mee laten wegen in de besluitvorming.

SponsorKliks: gratis geld voor de vereniging
Ik geef het eerlijk toe, ook ik als Penningmeester heb de knop SponsorKliks onderaan onze website
zelden gebruikt. Onbekend maakt onbemind. Maar dat is ontzettend jammer. Juist de afgelopen
periode heb ik meer dan gemiddeld inkopen via internet gedaan en daar voor de vereniging best wel
wat laten liggen. De meeste grote webwinkels doen mee (Bol.com, CoolBlue, Booking.com, AirBnB,
MediaMarkt, KLM, HEMA etc.) en via Sponsorlinks gaat er doorgaans één tot enkele procenten van je
bestelling naar de vereniging.
Een voorbeeld: via SponsorKliks bij Booking.com een bestelling plaatsen levert 4% provisie op voor
de vereniging. Dus als je voor € 500,- aan overnachtingen boekt, dan krijgt de vereniging € 20,-. En

daar hoef je dus bijna niets voor te doen. En met grote bedragen (aankoop TV, wasmachine, laptop,
vliegticket) gaat het natuurlijk harder.
Hoe werkt het? Ga naar onze website, klik op de SponsorKliks button helemaal onderaan en je komt
op een pagina met alle deelnemende winkels. Klik daarop en dan zit je op de site van de
deelnemende winkel en dan doe je gewoon je bestelling. Zo simpel is het.
Daarnaast zijn er nog allemaal truckjes om het nog eenvoudiger te bestellen via SponsorKliks, maar
laten we met bovenstaande eens beginnen.
Je hoeft overigens geen lid te zijn van Go ’97 om via SponsorKlikss te bestellen, iedereen mag dit
doen dus vraag het ook aan partners, ouders, vrienden. Komend jaar wil ik ook in de Plakbal de extra
inkomsten per periode laten zien, zodat je ook echt ziet dat het voor de vereniging uitmaakt.

Van Algemene zaken:
Feestelijke uitreiking nieuwe shirts
Het zou zo mooi geweest zijn: dit seizoen al spelen in de nieuwe shirts die we als vereniging
aangeschaft hebben. Helaas gooide de uitbraak van het coronavirus roet in het eten. Gevolg is dat er
nu een grote doos met shirts al enkele maanden staat te wachten om eindelijk gebruikt te kunnen
worden.
Maar in het nieuwe seizoen is het dan eindelijk zover! Als op 12 september de eerste wedstrijden
gespeeld gaan worden doen we dat in onze nieuwe shirts. Het uitreiken van alle nieuwe shirts willen
we graag op feestelijke wijze doen, met alle leden en ook onze sponsoren en leverancier, De Jager
Sport uit Geldermalsen. Dit gaat plaatsvinden op woensdag 9 september om 19.30 uur in de
Randhorst. Zet het dus alvast in je agenda.

Standaard tenue
Een van de redenen om nieuwe shirts aan te schaffen was om als vereniging eenheid uitstralen.
Daarvoor is meer nodig dan alleen hetzelfde shirt. Ook broekjes en sokken/kousen horen hierbij.
Daarom hebben we als bestuur een besluit genomen over het door leden te dragen standaard tenue.
Dit bestaat uit:
• GO’97 wedstrijdshirt
• Voor dames: zwart volleybalbroekje
• Voor heren: zwarte sportbroek
• Witte sportsokken / kousen
Met De Jager sport zijn zowel voor de heren als dames zwarte broekjes van Masita (zelfde merk als
ons nieuwe shirt) geselecteerd. De Jager zorgt dat zij altijd een voorraad hebben van deze broekjes.
Deze worden tegen scherpe prijzen aangeboden aan de leden van GO’97. Ook voor witte kousen en
sokken kun je bij De Jager terecht.

Op 9 september zal De Jager met een stand met broekjes en kousen/sokken bij de uitreiking van de
nieuwe shirts aanwezig zijn. Mocht je dus nog een nieuw broekje of sokken/kousen nodig hebben
kun je ze daar aanschaffen.
Uiteraard is er ook nog steeds de mogelijkheid om een GO’97 hoodie aan te schaffen. De Jager
neemt een paar voorbeelden mee die je kunt passen. Je kunt zelf beslissen of je alleen de standaard
GO’97 opdruk wilt of ook nog je naam er opgedrukt wilt hebben. De hoodies worden op bestelling
gemaakt, de levering duurt meestal ongeveer 2 weken.

Van de voorzitter:
Tijdens de feestelijke uitreiking van de nieuwe wedstrijdshirts op 9 september zullen we ook de
prijsuitreiking doen van de puzzel in de laatste Plakbal. We hadden 2 winnaars, te weten Neli en Rob.
Ook zullen we Anouk bedanken voor haar inzet bij de minitrainingen afgelopen seizoen.

Bestuursvacature
Behalve een drietal trainers missen we straks ook nog een voorzitter; ik stop de komende ALV echt
met deze taak. Ik doe dan ook een klemmend beroep op jullie allen om na te gaan of een
bestuurstaak niet iets is voor jou!
Mocht je wel in het bestuur willen, maar geen voorzitter willen zijn, dan is het ook mogelijk de rol
van Martin, algemene zaken, in te vullen.
Wij vragen dit niet voor onszelf! Let wel, een vereniging kan alleen draaien met een goedlopend en
compleet bestuur. Bestuursleden verrichten dit werk voor alle leden, dus ook voor jou!

Fijne vakantie!
Dan rest mij niets anders dan jullie, namens alle mede-bestuursleden, veel gezondheid toe te wensen
en een hele fijne vakantie. Wij hopen jullie in het nieuwe seizoen weer fit in de zaal te mogen
begroeten.

