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Beste leden, sponsoren en vrijwilligers,
Op 2 april en 28 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.
We zijn inmiddels weer een aantal weken verder, hoog tijd om jullie opnieuw te informeren over de
ontwikkelingen rondom onze vereniging.
Werkzaamheden sportcomplex
Vanwege de eerder afgekondigde zomerstop in verband met de coronamaatregelen hebben we
besloten om het onderhoud aan ons complex vervroegd uit te voeren. Vanwege de werkzaamheden
aan beide speelvelden is het niet mogelijk om deze te gebruiken en kunnen er tot de eerste training
op 2 augustus geen activiteiten plaatsvinden op ons complex. Trainen is dus ook in aangepaste vorm
niet mogelijk.
Naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden aan de velden zijn we ook aan de slag gegaan
met het verduurzamen van onze accommodatie middels het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast
zal op korte termijn de oude veldverlichting worden vervangen door duurzame LED-verlichting en
ook in de kantine, kleedlokalen en andere ruimtes zal LED-verlichting worden aangebracht. Dit is
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Rijk en de gemeente Gulpen-Wittem.
Seizoen 2020-2021
Op dit moment streeft de KNVB ernaar om vanaf 1 september weer in competitieverband te kunnen
voetballen. De eerste training zal plaatsvinden op zondag 2 augustus. De invulling van deze
trainingsdag is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en zal indien bekend zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd worden.
We zijn verheugd om te kunnen melden dat vanaf het seizoen 2020-2021 Christian Froijen onderdeel
gaat uitmaken van de technische staf. Christian zal in zijn rol als assistent-trainer onze hoofdtrainer
Maurice Ubags ondersteunen. Jacq Bröcheler zal in zijn rol als elftalleider de technische staf
completeren. Christian heeft aangegeven ook nog als speler actief te blijven binnen onze vereniging.
Tijdens de lange zomerstop hebben de volgende overschrijvingen plaatsgevonden:
Nieuw:
Thomas Kuijer (SC Jekerdal)
Twan Abels (RKIVV)
Jordy Mordang (RKIVV)
Vertrokken:
Chris Darding (SV Geuldal)
Robin Scheijen (SV Simpelveld)
Maroche Delnoy (RKIVV)
We heten Thomas, Twan en Jordy van harte welkom bij onze club en wensen hen veel voetbalplezier
toe. Chris, Robin en Maroche willen we veel succes wensen bij hun nieuwe vereniging en bedanken
voor hun inzet.

SJO Heuvelland
Onze jeugdspelers spelen al enkele jaren samen met de jeugd van RKMVC bij de Samengestelde
Jeugd Opleiding (SJO) Heuvelland, waar ook veel kinderen uit omliggende dorpen aan deelnemen.
Afgelopen seizoen hebben wij bij de oudere jeugd Onder 15 samen gewerkt met Rood-Groen LVC en
Vijlen. Na afloop van het seizoen is per enquête bij spelers en ouders geïnventariseerd hoe deze
samenwerking is bevallen. Op enkele verbeterpunten na was de uitslag positief. Ook de
jeugdorganisatie is positief over de samenwerking die als doel heeft jeugdvoetbal in de regio
mogelijk te maken en te behouden. Trainingen en wedstrijden vinden plaats op de sportparken te
Lemiers, Mechelen en Partij. Volgend jaar nemen we als SJO aan de competitie deel met de volgende
teams: Jo 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 9-1, 10-1, 10-2, 11-1 & 13-1. Samen met RGLVC-Vijlen met de volgende
teams: Jo 15-1, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 19-1.
De jeugdspelers kunnen tot aan de zomervakantie nog trainen op het complex te Mechelen, het
kunstgrasveld kan daar nog gebruikt worden en de richtlijnen van het RIVM worden in acht
genomen. Wij wensen alle jeugdspelers alvast een fijne zomervakantie en ook voor volgend jaar
weer veel voetbalplezier.
Support your locals
Positief is de uitbreiding van onze sponsorgroep met twee nieuwe ondernemers; Super Epen (Remco
en Sandra Vluggen) en J & M Solar te Margraten. Zij voegen zich bij de reeds aanwezige leden van
onze sponsorgroep, te weten Café Herberg de Remise, Cees HR Consultancy, Feestcafé ’t Tepke
Gulpen, Wetec Solutions, Fotostudio Brunssum, Ivo’s Sportshop Simpelveld, Heuvelland Catering en
Zwemparadijs Otterveurdt
Denk bij het doen van boodschappen, aankopen of het leveren van een dienst aan onze sponsoren.
Zij kunnen jullie financiële steun goed gebruiken. Een overzicht van ons sponsoren staat op de
website: www.vvpartij.nl/sponsoren.
Activiteiten
In overleg met de jubilarissen is besloten om de feestavond ter ere van hun jubileum niet zoals
gebruikelijk in september te vieren maar te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Met
de spelersraad is afgesproken dat er bij aanvang van het seizoen ook een activiteit zal worden
georganiseerd. Welke activiteit dit gaat worden en hoe deze zal komen uit te zien wordt op korte
termijn besproken en dan ook bekend gemaakt.
Ook de jaarlijkse vrijwilligersavond heeft onze aandacht maar zal ook later in het seizoen ten uitvoer
worden gebracht.
Omdat trainen op het complex, zoals eerder aangegeven in deze nieuwsbrief, niet mogelijk is werd
de social run in het leven geroepen. Op dinsdag- en donderdagavond (19.30 uur) en zondagochtend
(10.30 uur) wordt er een duurloop van ongeveer 8 kilometer gelopen en afgesloten bij de Remise.
Ook niet-lopers zijn van harte welkom tijdens de afsluiting in de Remise.
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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