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JAARVERSLAG 2020 

 

Het jaar 2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest voor volleybalvereniging Brevolk. Natuurlijk heeft 

het coronavirus behoorlijke impact gehad en hebben we dit jaar veel minder kunnen volleyballen dan we graag 

hadden gewild. Toch hebben we ook mooie en zelfs historische momenten meegemaakt dit seizoen en daar 

willen we in dit jaarverslag toch even bij stilstaan. Normaal gesproken vragen we aan alle teams en/of coaches 

om een stuk te schrijven over het afgelopen jaar. Omdat er echter zo weinig competitie is gespeeld hebben we 

het jaarverslag dit jaar in een iets ander jasje gestopt. 

Je kunt het je haast niet meer voorstellen, maar in het 

weekend van 29 februari 2020 hielden we als vereniging 

een geslaagd publieksweekend, een paar mooie potjes 

volleybal kijken samen met de rest van de vereniging en 

daarna lekker genieten van een heerlijk buffet. We 

konden weer spreken van een mooie opkomst en de 

tribune zat stampens vol!  

Ook probeerden we de jongste generatie enthousiast te 

maken voor het volleyballen. Onze jeugdtrainers organiseerden op 20 februari 2020 gymlessen op ’t Bastion. 

Jeugdteams zijn voor ons als kleinere vereniging erg belangrijk, om zo de aanwas naar de volwassenen teams op 

peil te kunnen houden. Wij zijn daarom ook erg blij met de inzet van onze jeugdtrainers en vrijwilligers die dit 

soort dagen mogelijk maken!  

Op 12 maart 2021 werd het advies van de NEVOBO opgevolgd om alle 

trainingen en wedstrijden per direct stil te leggen i.v.m. het coronavirus. 

Op dat moment was er nog veel onduidelijkheid, maar was de 

verwachting nog dat de trainingen en wedstrijden binnen redelijke 

termijn weer opgepakt zouden kunnen worden. 

Op 31 maart 2021 werd de promotieregeling bekend gemaakt voor het 

nieuwe seizoen, omdat inmiddels duidelijk was dat het lopende seizoen 

niet meer hervat zou kunnen worden. En dat betekende een historische 

promotie van Dames 1 naar de eerste klasse! Omdat het seizoen niet 

afgespeeld kon worden, zijn er géén kampioenen gehuldigd, maar met 17 

wedstrijden gespeeld, 80 punten en maar liefst 13 punten afstand tot de 

nummer twee, zijn we desondanks ontzettend trots op onze dames! Ze 

hebben in ieder geval geschiedenis geschreven, door als eerste team van 

onze vereniging te promoveren naar de eerste klasse.  

Onze jeugdtrainers probeerden onze jeugdleden ook tijdens de eerste 

lockdown enthousiast en sportief te houden door het organiseren van 

allerlei volleybal ‘challenges’. Onze jeugdleden deden hier enthousiast 

aan mee en zo konden ze toch nog een beetje ‘balcontact’ houden tijdens 

de lockdown. 
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Volleybalvereniging Brevolk | 2020 
                                                                                                                                          www.brevolk.nl 
                                                                                                                                          www.facebook.com/brevolk 
 

 
 

 

Eind mei mochten de jeugdtrainingen buiten weer worden hervat. Gelukkig was het ook een periode met veel 

mooi weer, waardoor er eindelijk weer lekker gevolleybald kon worden! In juli mochten we eindelijk weer in de 

zaal trainen en konden ook de volwassenen weer aan de bak! In de zomer gingen veel teams beachvolleyballen 

en in september begonnen alle teams vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Eindelijk weer volleyballen, 

wedstrijden spelen en plezier maken met elkaar. 

Het ‘wedstrijd spelen’ ging wel anders dan voor de pandemie. Zo werd je geacht om omgekleed naar de zaal te 

komen, bij veel verenigingen waren de kleedkamers helemaal dicht, moesten we soms in de buitenlucht wachten 

als de wedstrijden voor ons uitliepen en mochten we géén handen meer schudden met de tegenstander. Ook 

konden we vaak ook niet douchen na de wedstrijd en mochten we ook niet juichen tijdens wedstrijden. Later 

mochten er bij wedstrijden ook géén publiek meer aanwezig zijn. Maar ondanks deze veranderingen waren we 

vooral blij dat we weer mochten. Helaas was het maar van korte duur, half oktober werd de competitie weer 

stilgelegd en ook de trainingen werden weer stilgelegd.  

Toch zijn we als vereniging blij dat we voor het teamgevoel toch weer een paar weken hebben kunnen trainen 

en spelen. En dat we ook een gezellig ledentoernooi in combinatie met de algemene ledenvergadering hebben 

kunnen organiseren in september. 

Begin augustus bereikte ons het verdrietige bericht dat Henrie Rave 

op 65-jarige leeftijd is overleden. Henrie was een echt 

verenigingsmens en al ruim 30 jaar lid van Brevolk. Eerst als speler, 

later als bestuurslid en scheidsrechter en al die tijd als trouwe 

supporter. Henrie floot steevast op vrijdagavond bij de recreanten, 

om daarna aan te sluiten voor een gezellige derde helft. We missen 

hem en zijn sportieve gezelligheid en zijn dankbaar voor alles wat hij 

voor Brevolk heeft gedaan.  

Op zaterdag 29 augustus werd de jeugddag van volleybalvereniging 

Brevolk in samenwerking met DeMB georganiseerd. De jeugdleden 

hebben zich kunnen uitleven in het Klimbos in Ruurlo. We zijn blij 

dat deze dag voor de jeugdleden in de zomer door kon gaan, het was 

een geslaagde dag en de jeugdleden hebben er erg van genoten.  

 

In september mochten onze CMV 

jeugdleden weer wedstrijden spelen, dit 

keer in Aalten. Ze hebben deze dag niet 

alleen veel plezier met elkaar gehad, maar 

ook nog een super gespeeld! Brevolk N3-1 is 

2e geworden en N3-2 is 3e geworden! We 

zijn als vereniging trots op onze jongste 

leden en hopen natuurlijk dat ze in de loop 

van 2021 weer wedstrijdjes kunnen gaan 

spelen.  
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In november werd de uitslag bekend van de Rabo 

ClubSupport Actie! Een actie waar we als vereniging jaarlijks 

aan mee doen. Omdat dit jaar acties zoals helpen op de 

Zwarte Cross, het beachvolleybaltoernooi en de toetenactie 

niet door konden gaan, was deze extra inkomstenbron extra 

welkom dit jaar. En wat hebben we een mooi bedrag 

opgehaald! € 886,13! We willen alle leden nogmaals hartelijk 

danken voor het stemmen en hopen natuurlijk dat jullie ook 

dit jaar weer op Brevolk stemmen!  

Het jaar eindigde helaas niet met onze jaarlijkse toetenactie. 

De toetenactie staat niet alleen in het teken van iets extra’s 

verdienen voor de vereniging, maar vooral ook veel 

gezelligheid, waarbij heel veel leden de handen uit de 

mouwen steken om zoveel mogelijk toeten te maken en te 

verkopen. We vonden het dan ook erg jammer dat deze actie 

dit jaar niet door kon gaan en hopen natuurlijk dat dit 

komende december weer mogelijk is.  

 

De jeugdleden konden gelukkig het jaar wel afsluiten met het 

jaarlijkse Sinterklaas feest, waarbij er weer prachtige surprises zijn 

geknutseld.  

Tot slot willen we alle leden enorm bedanken voor het volhouden in 

deze bijzondere tijd, iedereen snakt ernaar om weer lekker te kunnen 

volleyballen en plezier te maken met elkaar en deze tijden gaan er 

ook zeker weer komen. We zijn in elk geval blij en trots op onze leden, 

die de ruimte die er was binnen de maatregelen hebben gebruikt om 

er gezamenlijk toch iets moois van te maken in 2020. We hopen dat 

er gedurende 2021 weer meer mogelijkheden zijn om te volleyballen 

en dat we in het volgende jaarverslag weer terug kunnen kijken op 

een geslaagd ‘volleybaljaar’.  
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