
 

 

 Hoofdsponsoren 

  
Secretariaat: Watersnip 57 - 5165 KN Waspik - secretariaat@atak55.nl 

www.atak55.nl 
 

 

 

Rabobank: NL43RABO0156593947 - KvK Brabant: 40271499 - Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G 

 

 
Datum 
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Onderwerp  

Wedstrijdschema laatste deel seizoen 2021-2022  
 
Beste (ouders van) leden, 
 
In vervolg op de herstart van de competities heeft de Nevobo een voorstel gedaan voor het 
verdere verloop van de competities. Verenigingen is gevraagd om een reactie op dit concept 
programma te geven zodat het programma tot het einde van het seizoen vastgesteld kan 
worden. De afgelopen week hebben de competitiecommissie en het bestuur zich gebogen 
over het concept programma. Met deze brief informeren we jullie over het besluit dat is 
genomen ten aanzien van wedstrijden van Atak-teams. 
 
Concept wedstrijdschema laatste deel seizoen 
Verlengen seizoen 
De oorspronkelijke einddatum van de competitie, inclusief promotie- en 
degradatiewedstrijden (PD), was zaterdag 23 april 2022. Om zoveel mogelijk, door de 
lockdown uitgestelde wedstrijden, alsnog te kunnen spelen heeft de Nevobo voorgesteld het 
seizoen te verlengen tot en met zaterdag 21 mei 2022. Op basis van het voorgaande heeft de 
Nevobo vorige week een concept programma gepubliceerd. Naast het conceptprogramma is 
er nog een reeks wedstrijden die niet is ingepland. Die kunnen verenigingen in onderling 
overleg alsnog proberen in te plannen. 
 
Poules met niet volledig gespeeld programma / promotie en degradatie 
Eerder was al besloten dat er dit seizoen geen PD wordt gespeeld. Wel zullen kampioenen 
promoveren en teams op de onderste plaats(en) degraderen. De verwachting is dat de 
meeste poules zullen eindigen zonder dat alle wedstrijden gespeeld zijn. In die poules zal de 
eindstand opgemaakt worden op basis van het wedstrijdquotiënt. Hierbij wordt het aantal 
behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. 
 
Besluit V.C. Atak ‘55 
Beoordeling concept programma 
Bij de beoordeling van het concept wedstrijdprogramma zijn door de competitiecommisssie, 
in samenspraak met het bestuur, diverse scenario’s beoordeeld. Hierbij zijn de risico’s voor 
Atak in kaart gebracht, waarvan onderstaand de belangrijkste worden weergegeven: 
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• Er zullen personele problemen ontstaan, zowel binnen de teams (spelers) als bij de 
inzet van het kader (vrijwilligers). Dit omdat (ouders van) leden andere activiteiten 
plannen, of al hebben gepland. Zeker wanneer de coronamaatregelen de komende 
periode verder worden versoepeld. Denk daarbij aan weekendjes weg, vakanties, 
teamuitjes, festivals, etc.; 

• Ten minste twee zaterdagen in de door de Nevobo voorgestelde verlenging van de 
competitie vallen in vakantieperiodes of rondom feestdagen: 

o 16 april 2022 is paaszaterdag; 
o 30 april 2022 is de 2e zaterdag in de meivakantie; 

• In het weekend van 21 mei 2022 vindt het Atak-jeugdkamp plaats. De leiding van het 
kamp bestaat grotendeels uit volleyballende seniorenleden. 

• In april, aansluitend op de oorspronkelijke zaalcompetitie, opent onze buitenlocatie 
Waspik Beach. Wij verwachten dat veel leden vanaf dat moment weer graag naar 
buiten willen om te sporten. 

 
Besluit bestuur V.C. Atak ‘55 
Het bestuur heeft besloten de competitie niet te willen verlengen na de oorspronkelijke 
einddatum van 23 april 2022. Wij hebben de Nevobo verzocht om alle wedstrijden van Atak-
teams ná 23 april 2022 uit het wedstrijdschema te halen. 
 
Vervolgacties 
Wij gaan proberen om in overleg met de teams zoveel mogelijk wedstrijden alsnog te spelen 
op trainingsavonden, zowel uit als thuis, in de periode tot en met zaterdag 23 april 2022. De 
competitiecommissie zal hiervoor contact opnemen met de betreffende teams. Atak zal 
vervolgens zelf in overleg treden hierover met potentiële tegenstanders. Na 23 april 2022 
spelen Atak-teams in principe geen wedstrijden meer. 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur ons dan een mail via bestuur@atak55.nl. 
Wij nemen dan contact met je op. 
 
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen alle teams 
veel sportplezier toe de komende periode! 
 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 
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