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Beste leden, sponsoren en vrijwilligers,
Op 2 april jongstleden hebben we jullie via een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken
zoals die op dat moment bekend was in verband met de coronacrisis. De KNVB besloot eerder die
week om alle amateurcompetities (zowel jeugd als senioren) voortijdig te beëindigen en geen
eindstanden te hanteren. Dat betekent dat er dit seizoen niemand promoveert en niemand
degradeert.
We zijn inmiddels bijna vier weken verder, hoog tijd om jullie opnieuw te informeren over de
ontwikkelingen rondom onze vereniging.
Voorzichtige hervatting jeugdvoetbal
Op dinsdag 21 april maakte minister-president Rutte bekend dat sportactiviteiten voor jeugd tot en
met 18 jaar vanaf 29 april weer voorzichtig hervat mogen worden. Dit echter onder strikte
voorwaarden. Zo blijven kantines en kleedlokalen voorlopig dicht, moet de jeugd van 13 tot en met
18 jaar minimaal 1,5 meter afstand houden en mogen ouders niet langs de lijn staan. Officiële
wedstrijden worden er niet gespeeld.
Binnen de SJO Heuvelland wordt er gekeken naar een mogelijke invulling van deze mogelijkheden.
Hiervoor is er dagelijks overleg met de gemeente Gulpen-Wittem en collega-verenigingen in de regio.
Mochten we weer het veld op gaan met de jeugd dan gebeurt dat uiteraard op vrijwillige basis, zowel
voor de spelers als de trainers. Vanuit het bestuur zullen we de kaders aangeven en de activiteiten
faciliteren, natuurlijk rekening houdend met de geldende voorschriften vanuit de overheid.
Activiteiten afgelast
Inmiddels hebben we samen met de spelersraad (moeten) besluiten om de jaarlijkse
vrijwilligersavond, de barbecue en het miniveldvoetbaltoernooi te annuleren. Wel bekijken we de
mogelijkheden om de seizoensafsluiting of seizoensopening op een gepaste manier vorm te geven.
Om toch contact te blijven houden zijn de kantinebezoeken op donderdagavond vervangen door
skypesessies. Daarnaast is er een hardloopchallenge in het leven geroepen waarbij elke week op
andere segmenten in de regio onderling gestreden wordt voor de eer en eeuwige roem.
Financiën
De financiële gevolgen van de coronacrisis worden voor onze vereniging steeds meer duidelijk. Aan
de kostenkant vallen de inkoopkosten en wedstrijdkosten weg.
Een aantal kosten, zoals de huur van de accommodatie, blijft gewoon doorlopen. Aan de
inkomstenkant vallen de kantine-inkomsten, de inkomsten uit acties en de inkomsten rondom het
miniveldvoetbaltoernooi volledig weg.
Gelukkig is onze aanvraag voor een tegemoetkoming van €4.000 voor geleden schade ten gevolge
van COVID-19 (corona) door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat goedgekeurd. Een
behoorlijke meevaller, maar daarmee zijn niet alle verliezen en tekorten voor deze periode gedekt.

We moeten namelijk een periode van minimaal vijf maanden (medio maart tot minimaal begin
september) zonder inkomsten zien te overbruggen. Mede daarom is besloten de contributie van het
seizoen 2019-2020 te handhaven. Dat betekent dat de leden die de contributie nog niet (volledig)
voldaan hadden, is verzocht dit alsnog te doen. Bij de Algemene Leden Vergadering in het nieuwe
seizoen zullen we de leden een aantal opties voorleggen hoe we verder met de contributie omgaan.
Tevens willen we jullie graag wijzen op de mogelijkheid om onze vereniging als steunend lid
financieel te ondersteunen. Middels de contributie van € 35,- steun je onze vereniging financieel in
deze voor iedereen lastige periode.
Daarnaast hebben wij al jaren de club van 25 waarbij ook particulieren onze vereniging financieel
kunnen ondersteunen middels een bijdrage van € 25,- per seizoen. Middels deze nieuwsbrief willen
we ook deze mogelijkheid nogmaals onder jullie aandacht brengen.
Aanmelden voor beide opties kan door te mailen naar info@vvpartij.nl.
Denk bij het doen van boodschappen, aankopen of het leveren van een dienst ook aan onze, veelal
lokale sponsoren. Ook zij kunnen jullie financiële steun (voor zover mogelijk) heel goed gebruiken.
Een overzicht van ons sponsoren staat op de website: www.vvpartij.nl/sponsoren.
De verdere toekomst
We denken uiteraard al na over de voorbereiding op en invulling van het volgende seizoen en over
eventuele activiteiten die vanaf het moment dat het weer is toegestaan kunnen worden
georganiseerd. Dit hangt uiteraard volledig af van de geldende maatregelen. Hiervoor volgen we de
berichtgeving vanuit de overheid en KNVB dan ook nauwlettend.
Los van alle ontwikkelingen rondom onze vereniging blijft de gezondheid van onze leden, vrijwilligers,
sponsoren en in feite de hele gemeenschap voor ons het allerbelangrijkste. Gezondheid en werk zijn
prioriteit nummer één. Zorg daarom goed voor jezelf en elkaar zodat we jullie, zodra de situatie dat
weer toelaat, weer gezond en wel terug kunnen zien op onze sportvelden of in de kantine!
Heb je naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen of opmerkingen, laat ons dat dan gerust
weten via info@vvpartij.nl.
Met hartelijke groet,
Thomas, Jacq, Björn, Lucien, Mark, Lars en Roel
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