
 
Nieuwsbrief VV Partij ‘33       4 oktober 2020 

 

Beste leden, sponsoren en vrijwilligers, 

 

Eerder dit jaar hebben we jullie via nieuwsbrieven en onze social media geïnformeerd over de stand 

van zaken zoals die op dat moment bekend was in verband met de coronacrisis. Na een zomer 

waarin we gelukkig weer volop hebben kunnen sporten met onze seniorenteams en de jeugd van SJO 

Heuvelland zijn de maatregelen rondom het coronavirus nu weer toegenomen. Reden genoeg voor 

ons om jullie weer een update te geven hoe dit onze vereniging treft.  

 

Corona-maatregelen 

Eerder deze week heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot de 

corona-crisis aangekondigd. Voor onze vereniging betekent dit het volgende: 

1) De kantine zal gesloten blijven, zowel op trainingsavonden als rondom de wedstrijden in het 

weekend. 

2) Er worden geen toeschouwers toegelaten tot onze accommodatie. 

3) Er mag gelukkig wel nog gewoon gesport worden. Voor voetballers en begeleiders blijven de 

huidige regels op ons complex van toepassing; houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, meld 

je af bij klachten, hoest in je elleboog en schud geen handen. 

 

Deze regels zijn in ieder geval de komende 3 weken van toepassing. Zodra we hier iets nieuws over 

kunnen melden horen jullie dit van ons. 

 

Contributie seizoen 2020-2021 

Het bestuur heeft besloten om voor het seizoen 2020-2021 geen verhoging van de contributie ten 

opzichte van het afgelopen seizoen door te voeren. Het verzoek voor het betalen van de contributie 

zal deze maand door de penningmeester aan alle leden verzonden worden. 

 

Activiteiten 

Bij de start van het seizoen heeft de spelersraad een succesvolle en erg gezellige barbecue 

georganiseerd. Helaas is door de nieuwe regels het voorlopig niet mogelijk om nog meer 

evenementen te organiseren en is er dus ook voorlopig geen evenementenkalender. Het traditionele 

kerstkienen zal dit jaar in ieder geval geen doorgang vinden. 

 

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.  

 

Ook de jaarvergadering kan onder de huidige maatregelen niet georganiseerd worden. Het bestuur 

heeft dan ook besloten deze voorlopig uit te stellen tot een moment waarop we wel weer samen 

kunnen komen. 

 

Sponsoren 

Voorafgaand aan het seizoen hebben we gevraagd wie er lid wil worden van de club van 25. Met 

dank aan alle enthousiaste reacties is de club van 25 flink uitgebreid, dank voor alle deelnemers! 

Mocht je interesse hebben om toe te treden tot dit gezelschap, vraag dan even één van de 

bestuursleden voor meer informatie. 



 
 

Ook willen we nogmaals de herhaalde oproep doen om bij het doen van boodschappen, aankopen of 

het leveren van een dienst ook aan onze, veelal lokale sponsoren te denken. Zij kunnen jullie 

financiële steun (voor zover mogelijk) heel goed gebruiken. Een overzicht van ons sponsoren staat op 

de website: www.vvpartij.nl/sponsoren. 

 

Walking Football 

Walking Football wordt steeds populairder onder degenen die graag nog een balletje willen trappen, 

maar waar het fysiek en conditioneel te zwaar is om dat op een groot veld te doen. Ook de walking 

footballers in Partij zijn weer begonnen aan hun seizoen. Iedere donderdag om 19.30 uur wordt er op 

ons complex Walking Football gespeelt. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, kom dan 

vooral een kijkje nemen. Als je je (voetbal- of sport)schoenen meeneemt mag je ook meteen 

meedoen. 

 

SJO Heuvelland 

De wedstrijden en trainingen van SJO Heuvelland kunnen vooralsnog gewoon doorgang vinden. Wel 

zijn ook hier de kantines gesloten en zijn toeschouwers niet toegestaan op het complex. Begeleiders 

en ouders die chauffeur zijn bij uitwedstrijden wel. De ouders en spelers worden nader geïnformeerd 

over de regels via hun groepsapp. 

 

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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