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ADRES & CONTACT
Sportterrein Patersweg
(ingang tussen nrs 205-207)
Telefoon: 078-614 60 16
Postadres: Gentiana 3, 3317 HH Dordrecht
Banknummer: NL54ABNA0442970749 t.n.v. SC Movado
E-mail: info@scmovado.nl
Website: www.scmovado.nl
www.facebook.com/scmovado

KOPIJ MEMOVADO
Redactie: Piet Baijens, Sandra de Boer, Peter Kock en Daniëlle de Jong
E-mailadres redactie: redactie@scmovado.nl. De kopij dient UITERLIJK
zondagavond 21.00 uur te zijn aangeleverd. Mededelingen die later
binnenkomen, schuiven automatisch door naar het volgende nummer.

PAPIEREN MEMOVADO
De MeMovado’s worden op maandagmorgen bij de bezorgers thuis
afgeleverd om bezorgd te worden. Bezorgers wordt verzocht de bladen
uiterlijk woensdagavond rond te brengen
Krijg je de MeMovado niet of niet op tijd in je brievenbus? Stuur dan een
e-mail naar de redactie.

Activiteiten Commissie
Violet Willemen 06-53902119
PR/Sponsor Commissie
Ad Vos – 06 55 593 760
Kantine Commissie
Maria Philippo – 06 26 116 928

MEMOVADO PER E-MAIL
Al veel leden maken er gebruik van en ontvangen de MeMovado per
e-mail. Doorgaans betekent dit dat deze al zondagavond in de mailbox valt.
Wil je voortaan ook de MeMovado per e-mail ontvangen, geef dat dan door
aan de redactie.

Onderhoud Commissie
Ad Vos – 06 55 593 760
CONTRIBUTIES (vanaf 1 november 2019)
Redactie Commissie
Sandra de Boer – 06 55 321 006
Bingo Commissie
Lenie Blom
078-618 18 93
Bridge Commissie
Jan Wijnveld
078-614 30 22/ 06 36 22 50 32
Jeu de Boules Commissie
Jan Plüs
078-614 49 58
Klaverjas Commissie
Wim van den Broek
078 – 614 56 22
Vertrouwenscommissie
Paul Vink 06 21 599 535
Simone Schumm 06 48 790 989

Senioren (vanaf 19 jaar)
Junioren (15 t/m 18 jaar)
Aspiranten(11 t/m 14 jaar)
Pupillen (8 t/m 10 jaar)
Welpen (6 en 7 jaar)
Kabouters (0 t/m 5 jaar)
G-team leden
Niet spelende leden
Donateurs
Shirtbijdrage 2019/2020 spelende leden

€
€
€
€

22,00
17,00
15,00
13,00
€ 9,50
€ 7,50
€ 15,50
€ 11,50
€ 8,00
€ 12,00

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
jaar

LEDENADMINISTRATIE
Lid worden?
Lid worden kan middels het invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier
vindt u onder downloads of kan worden afgehaald bij het secretariaat of in
de kantine.
Lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat
voor 1 april van het lopende seizoen.
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BESTE MOVADOLEDEN, DONATEURS, OUDERS EN BELANGSTELLENDEN;
MEER MAATREGELEN….MAAR BLIJF POSITIEF!
Nu afgelopen week nog een aantal aanvullende maatregelen is aangekondigd wordt het steeds
moeilijker om nog op een toegestane en verantwoorde manier onze mooie sport te beoefenen.
De bond heeft het begin van de zaalcompetitie in ieder geval moeten opschorten tot de eerste
week van december maar het is niet zeker of dit stand houdt. Ondertussen mogen
volwassenen slechts trainen op een manier die weinig recht doet aan wat we graag zouden
willen, het is behelpen. Ik ben wel enorm blij dat we onze jeugdspelers nog wel een ‘normaal’
trainingsprogramma kunnen bieden en we zullen alles op alles zetten om dit ook door te laten
gaan binnen de mogelijkheden. De activiteiten waar we allemaal zo naar uitkijken zoals de
playbackshow, de eetavonden, bridge- en bingoavonden en de Kerstviering zullen dit jaar, ben
ik bang, niet meer mogen plaatsvinden.
Ondertussen zie ik ook dat er bij meer leden terughoudendheid ontstaan. Nu Dordrecht bij
naam genoemd wordt als een hotspot met veel besmettingen en we wellicht zelf mensen
kennen die besmet zijn geweest worden we nu eenmaal voorzichtiger. En dat is te begrijpen
en goed. Uiteindelijk is het ook aan de mensen zelf om risico’s in te schatten. Movado zal
niemand willen ‘dwingen’ om te gaan trainen of mee te doen, we willen wel graag blijven
faciliteren en aanbieden waar dat mogelijk is. Het binden van onze jeugdleden is daarbij een
hele belangrijke, zeker in de periode van de Feestdagen. Om die reden hebben
Jeugdcommissie en Activiteitencommissie in de afgelopen periode een paar zeer geslaagde
activiteiten georganiseerd. Top gedaan door hen en blijf hun activiteiten in de gaten houden!
Met alle andere leden willen we natuurlijk ook graag in contact blijven al is dat bijzonder
moeilijk. Daarin spelen we allemaal ook een eigen rol. Onze buitenactiviteiten Jeu de Boules en
Gymnastiek kunnen bijvoorbeeld gewoon plaatsvinden als aan de afstandsvoorwaarden en
groepsgrootte wordt voldaan en verder kan er op kleine schaal worden getraind, binnen en
buiten.
Maar ik wil niet te somber over komen en alleen maar negatief zijn en denken in
onmogelijkheden. Ook nu zijn er nog lichtpunten en ik ben er van overtuigd dat deze rare en
onzekere tijden ook weer voorbijgaan. Dan is het slechts nog een nare herinnering en gaan we
weer vooruit met onze hobby, onze club.
In mijn vorige artikel gaf ik aan iets over onze bedrijfsvoering te willen zeggen. Ik loop een
beetje vooruit op de Jaarvergadering die we gaan proberen digitaal te organiseren maar zal
hier geen details vermelden maar iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat deze crisis de
club ook raakt in financiële zin. Belangrijke inkomstenbronnen als kantineomzet en bingoopbrengsten vallen hard terug. In de afgelopen maanden heeft het bestuur maatregelen
genomen om de kosten terug te dringen en dat zal (helaas) nog meer gaan gebeuren als de
situatie langer aanhoudt. We zullen als vereniging de komende maanden bijzonder goed op
onze uitgaven letten en sober en selectief zijn bij de keuzes die we maken. Op dit moment
bijvoorbeeld brengen we onze huisvestingskosten terug en hebben we er voor gekozen om,
zolang de zaalcompetitie onzeker is, een deel van de zaaltrainingen stop te zetten en één keer
per week buiten te blijven trainen. Huren van zalen is een van de grootste kostenposten van
de vereniging. Ook zullen vergoedingen en attenties niet zo royaal zijn als we misschien
gewend zijn. Daarbij zijn we heel scherp op mogelijk ondersteunende maatregelen vanuit de
gemeente. Ik ben er bijzonder blij mee en ook trots op dat in de afgelopen 8
maanden niemand binnen Movado zijn contributie heeft teruggevraagd, niemand! Dit tekent
onze gezamenlijke loyaliteit en verbondenheid met de vereniging ook in moeilijke tijden.
Geweldig en hartelijk dank hier voor. Het stelt Movado in staat om de kern van onze korfbalactiviteiten (clubhuis, veld/zaal huur, competitie ) vol te houden.
Hou vertrouwen en blijf allemaal gezond
Met sportieve groeten,
Erik Hoffmann
__________________________________________________________________
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JAV = JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN SC MOVADO
In verband met de corona maatregelen is deze verzet naar
woensdag 25 november, aanvang 20.00 uur.
Alle leden van SC Movado van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om de vergadering bij te
wonen en hebben stemrecht.
Donateurs, ouders van jeugdleden en belangstellenden zijn normaal gesproken ook van harte
welkom, maar in verband met de corona dit jaar niet (zij hebben geen stemrecht).
Inschrijving voor de JAV kan uitsluitend via een mail naar de secretaris
(secretaris@scmovado.nl of d.bosua01@kpnmail.nl) of schriftelijk naar het adres Gentiana 3,
3317HH Dordrecht.
Om de vergadering rechtsgeldig te laten zijn, zijn er 22 leden (inclusief machtigingen) nodig.
De agenda en jaarverslag worden op maandag 9 november via het weekblad verspreid.
Het financiele verslag is vanaf 9 november beschikbaar en kan op verzoek verkregen worden
(is niet digitaal verkrijgbaar).
Let op! De vergadering wordt digitaal gehouden, via Zoom.
Ale Bosua verstuurt een half uur voor aanvang van de JAV een mail naar iedereen die
zich heeft aangemeld met alle nodige gegevens. Het is voor SC Movado de 1e keer
(maar wel noodzakelijk) dat we op deze manier een vergadering houden.
Wij adviseren de leden zonder computer, die toch mee willen doen, om bij een kennis
of familielid met computer te regelen om de vergadering bij te kunnen wonen.

MOVADO JAV VIA ZOOM
Ik zal via het programma Zoom een digitale vergadering starten. Ongeveer een half uur voor
de start zal een e-mail verzonden worden naar iedereen die zich heeft aangemeld. In deze mail
staat een link, een identificatiecode van de vergadering en een wachtwoord.
Wanneer op de link geklikt wordt zal een internetpagina (of internet tabblad) geopend worden
wanneer mensen het programma op de computer hebben. Wanneer mensen Zoom al wel
geïnstalleerd hebben zal het programma vanzelf geopend worden na het klikken op de link.
Op de internetpagina wordt de optie gegeven om Zoom te downloaden, maar wat lager op de
pagina zal staan “Join from your browser”. Deze knop zorgt voor de volgende pagina, waarop
gevraagd wordt een naam in te vullen (graag de voor en achternaam aub.), of jij een robot
bent en een ‘ join’ knop zorgt vervolgens voor het deelnemen aan de vergadering. Een laatste
stap voor het deelnemen is de vraag of jij toestemming geeft voor de voorwaarden en de
privacy van het programma. Het is nodig hiermee in te stemmen om gebruik te maken van
Zoom.
Op dit moment is jouw verzoek ingediend om deel te nemen, welke ik zal goedkeuren.
De gehele onderste balk bevat knoppen om de vergadering met orde te laten verlopen.
Helemaal links staan de knoppen voor geluid en voor beeld. Het is nodig om te klikken op ‘Join
audio’ om andere mensen te horen. Gebruik hiervoor de computer audio. Daarna kan de
microfoon handmatig uit en aangezet worden. Ik heb bovendien de mogelijkheid om de
microfoon van iedereen uit of aan te zetten, dus zet de microfoon het liefst alleen aan wanneer
dit nodig is. De camera/webcam/video aanzetten is optioneel, maar wel gewenst.
In het midden van die balk staan nog de opties Participants om te zien wie nog meer in de
vergadering zitten en Chat om een bericht te kunnen sturen in de vergadering. De chat kan
gebruikt worden om aan te geven dat jij iets te zeggen of vragen hebt.
Aan het einde kan de vergadering verlaten worden door rechtsonder op Leave te klikken en
vervolgens op Leave meeting.
Mocht je er op de 25e niet uitkomen, dan kun je mij even bellen voor hulp-op-afstand via
06 38335647.
Mvg,
Ale
__________________________________________________________________
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TRAININGEN

Het bestuur van SC Movado heeft besloten, in overleg met de TC en JC, om de trainingen tot
en met eind december in te delen volgens bijgaand schema.
Het is nog niet bekend, wanneer de zaalcompetitie definitief van start zal gaan.
Om die reden is er voor gekozen om deels nog tijdelijk buiten te trainen en deels alvast in de
zaal te gaan trainen.
Zodra bekend is, wanneer de zaalcompetitie gaat starten, zullen we overgaan tot het alleen
trainen in de zaal.
Namens het bestuur, TC en JC
Daaf Bosua, secretaris

TRAININGEN TOT EN MET EIND DECEMBER
Dinsdag – buitentraining bij Movado
18.00 – 19.00
D1 + E1 – E2 - E3 + F1
19.15 – 20.15
A1 – A2 – C1
20.30 – 21.30
S3 – S4
Dinsdag De Dijk sporthal - zaaltraining
21.00 – 22.00
Selectie
Woensdag Spirea gymzaal (Zuidhoven achter de manege)
18.00 – 19.00
Smurfen
19.00 – 20.00
G-team (traint voorlopig buiten bij Movado)
Vrijdag Oranje Withal sporthal - zaaltraining
18.00 – 19.00
E1 + E2 + E3 + F1
19.15 – 20.15
A1 + A2
20.30 – 23.00
Selectie

(Sportpark Stadspolders)

Vrijdag Koloriet spelzaal
(Krispijn)
18.00 – 19.00
C1
19.00 – 20.00
S3 – S4
Vrijdag Sport+ gymzaal 1
18.00 – 19.00
D1

(Leerpark)

OEFENWEDSTRIJDEN SELECTIE
Zaterdag 2 januari
ADO A1 - Movado A1
ADO 2 - Movado 2
ADO 1 - Movado 1
tijden nog niet bekend

Zaterdag 10 april
14.30 uur
Movado 2 - Vitesse 2
16.00 uur
Movado 1 - Vitesse 1
TC

__________________________________________________________________
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DIGITALE PASFOTO’S DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER.
Tussen 26 oktober 2020 en 20 november 2020 (periode tussen veld- en zaalcompetitie) is het
mogelijk je digitale pasfoto te vernieuwen.
Van bijna alle spelende leden is die nog nooit vernieuwd en met name onze jeugdleden zijn
toch aardig veranderd in de afgelopen paar jaar.
Voor iedereen die zijn pasfoto wil vervangen, geldt: bij voorkeur in Movado tenue dit willen we
graag zo houden in de wedstrijdapp!
Neem contact op met Yvonne Leeuwestein en spreek met haar af wanneer je of jullie met je
hele team tegelijk een nieuwe pasfoto wil laten maken.
Lukt het niet in deze periode, dan is het weer mogelijk in de periode tussen de zaalcompetitie
een aanvang tweede helft veldcompetitie.
Yvonne, alvast bedankt!
Andrea

ZAALCOMPETITIE 2020-2021
Normaal gesproken was in deze MeMovado het definitieve zaalprogramma gepubliceerd.
Helaas bevinden we ons nu vanwege verscherpte maatregelen in Nederland rondom het corona
virus in een andere situatie. Zeker is dat er in de speelweekenden van 21/22 november 2020
en 28/29 november 2020 nog niet gestart zal worden met de zaalcompetitie.
De wedstrijden voor deze weekenden zullen worden verplaatst naar inhaalweekenden.
Wanneer er een start met de zaalcompetitie zal worden gemaakt, is vooralsnog niet bekend.
Uiterste startdatum is het weekend van 9 januari 2021. Indien de competitie pas 16 januari
2021 kan worden hervat, wordt er een halve competitie gespeeld en hervat op 30 januari
2021.
Andrea

AGENDA 2020
Maand

Dag

Dagnr

Tijd

Nov

Wo

11

19:45u

Vergadering Bestuur

Ma

23

19:30u

Vergadering Kampcommissie

Wo

25

20:00u

Jaarvergadering = digitaal

Wo

02

Sinterkaasfeest

Wo

09

Grote Clubactie trekking loten

Do

10

Ophalen vuil- en papiercontainer

Zo

13

Za

19

Kerstfeest voor iedereen

Di

22

Kerstfeest voor de jeugd

Dec

Dec/Jan

16:00-18:00u

19 dec t/m 03 jan

Opmerking

Huldiging jubilarissen in de kantine

Kerstvakantie
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AGENDA 2021
Maand

Dag

Dagnr

Jan

Za

02

Oefenwedstrijden selectie + A1 bij ADO ‘s-Gravendeel

Do

14

Ophalen vuil- en papiercontainer

Feb

Do

11

Ophalen vuil- en papiercontainer

Mrt

Do

11

Ophalen vuil- en papiercontainer

Za

20

Bridge drive

Za/Zo

27/18

Do

08

Ophalen vuil- en papiercontainer

Za

10

Finale Korfbal League in Ahoy

Za

10

Oefenwedstrijden selectie thuis tegen Vitesse

Za/Zo

17/18

Do

22

Vr

23

Do

06

Ophalen vuil- en papiercontainer

Wo t/m Zo

12 t/m 16

Kamp bij “Ons Thuis” in Ommel

Wo

19

Do

20

Wo

26

Do

03

Za/Zo

12/13

Do

17

Ophalen vuil- en papiercontainer

Jul

Do

01

Ophalen vuil- en papiercontainer

Sep

Za

04

Apr

Mei

Jun

Tijd

Opmerking

Einde zaalcompetitie

Start 2e helft veldcompetitie
Ophalen vuil- en papiercontainer
Ochtend

13:00-17:00u

Koningsspelen bij SC Movado

Schoolkorfbal voorronden bij alle clubs
Ophalen vuil- en papiercontainer

13:00-17:00u

Schoolkorfbalfinale bij Movado
Ophalen vuil- en papiercontainer
Einde 2e helft veldcompetitie

Hele dag

Wandelsportvereniging DDV

MEMOVADO

WEBSITE

Maand

Dag

Dagnr

Nr

Medewerker

Beheerder

Nov

Ma

09

13

Sandra

Arantxa

Ma

16

14

Piet

Ale

Ma

23

15

Peter

Arantxa

Ma

30

16

Daniëlle

Ale

VERJAARDAGEN (10
Maand

Dag

Dagnr

Nov

Di

10

Daniëlle de Jong

Wo

11

Esther Ebbers-Dans

Wo

11

Hen Monster

Zo

15

Ilona Beuk

Zo

15

Mark Hoffmann

T/M

16 NOV)

Jarige
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AUTORIJSCHOOL TERBORG
Speciale aanbieding voor MOVADO leden
Eerste 5 lessen voor € 150,-Bel 06-20160611 voor een afspraak.
De eerste rijles is gratis.

ELSCO
DRANKENHANDEL
www.elsco.nl
info@elsco.nl

Totaalleverancier
voor de horeca
Molenvliet 11
3335 LH Zwijndrecht
Tel. 078 – 6100195
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