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Beste leden, sponsoren en vrijwilligers, 

 

Omdat we elkaar gedurende de corona-periode minder konden ontmoeten bij onze vereniging 

hebben we jullie via deze nieuwsbrieven geïnformeerd over het effect van de coronacrisis op vv 

Partij. Gelukkig hebben we elkaar de afgelopen periode toch nog regelmatig kunnen ontmoeten op 

en rond onze velden. Nu door de werkzaamheden aan de velden het seizoen 2020-2021 er definitief 

op zit willen we jullie, hopelijk voor het laatst op deze wijze, informeren over de stand van zaken 

rondom onze vereniging.  

 

Overschrijvingen 

Traditioneel gezien is er bij onze vereniging weinig verloop in de leden, dat is ook dit jaar weer terug 

te zien bij de overschrijvingen. Tim Römelingh en Ivo Habets gaan vv Partij verlaten. Beiden gaan 

dichter bij huis voetballen, Tim gaat naar vv Scharn en Ivo zal zijn kunsten weer bij sv Geuldal laten 

zien. We wensen beide heren veel succes en hopelijk tot snel. 

 

Hiertegenover staat dat er twee spelers onze club komen versterken. Marco Sour komt over van 

RKASV en Quintin Redelinghuys maakt na enkele jaren afwezigheid bij Simpelveld en Rood-Groen zijn 

rentree op het oude nest. Beiden heren wensen we veel (voetbal)plezier toe bij onze vereniging. 

 

Seizoen 2021-2022 

Gelukkig hebben we naast het trainen op afstand op de valreep toch nog enkele onderlinge 

wedstrijden kunnen spelen zodat de voetbalhonger enigszins gestild is. De gemeente is nu begonnen 

met de werkzaamheden aan de velden waardoor de zomerstop definitief begonnen is. Om in 

augustus weer op goede velden te kunnen spelen is het noodzakelijk dat dit onderhoud nu is 

opgestart. 

 

De verwachting nu is dat het komende seizoen weer kan gaan plaatsvinden onder omstandigheden 

zoals we die voor corona kenden. Het eerste team zal uitkomen in de 5de klasse, het tweede team zal 

uitkomen in de reserve 5de klasse. De senioren beginnen op zondag 1 augustus weer met de eerste 

training en zullen in principe iedere dinsdag, donderdag en zondag trainen of een oefenwedstrijd 

spelen. Helaas gaat het gemeentetoernooi dat dit jaar bij ons georganiseerd moet worden niet door. 

Hiervoor in de plaats zullen er oefenwedstrijden gespeeld worden. 

 

Ook volgend seizoen zullen er weer twee 7x7 35+ teams spelen op de vrijdagavonden. De indelingen 

hiervan zijn nog niet bekend. Daarnaast beginnen de walking voetballers na de vakantieperiode ook 

weer aan hun donderdagavond trainingen. De corona-crisis heeft ons geleerd hoe belangrijk het is 

om genoeg te bewegen. Walking voetbal levert hier een mooie bijdrage aan dus kom vooral een 

keertje kijken op donderdagavond als je interesse hebt. 

 

Jeugdvoetbal 

Direct nadat de laatste versoepelingen waren aangekondigd door het kabinet heeft de KNVB de 

Regiocup voor de jeugdteams opgestart. Binnen enkele dagen is dit organisatorisch door de SJO 

Heuvelland ingeregeld waardoor op een aantal zaterdagen in juni de diverse jeugdteams allerlei 



 
wedstrijden (hebben) kunnen voetballen tegen leeftijdsgenoten. Dank aan alle vrijwilligers die 

hieraan meegewerkt hebben! 

 

Voor het volgende seizoen zijn inmiddels alle indelingen gemaakt en zullen onder de naam SJO 

Heuvelland weer de nodige teams hun competitiewedstrijden gaan afwerken. Hierdoor is er op 

iedere zaterdag wel wat te doen op ons complex dus kom gerust een keertje kijken. Via de voetbal.nl 

app kun je alle wedstrijdschema’s zien en de uitslagen van onze jeugd volgen. 

 

Onze jeugd zal volgend seizoen niet meer uitkomen in de tenues van vv Partij of RKMVC maar in 

speciale SJO Heuvelland-tenues. Dankzij sponsoring van Plus Kleijnen zijn alle jeugdteams in het 

nieuw gestoken. 

 

Activiteiten 

Afhankelijk van wat de maatregelen van het kabinet toelaten hopen we in het nieuwe seizoen weer 

een aantal activiteiten te kunnen organiseren. We hebben nog een aantal activiteiten zoals de 

huldiging van de jubilarissen en de vrijwilligersavond in te halen. Zodra de omstandigheden dit toe 

laten zullen we hier samen met de betrokkenen een datum voor prikken en deze communiceren via 

de groepsapps en social media.  

 

Daarnaast wil onze spelersraad ook weer snel aan de slag met het organiseren van leuke en originele 

activiteiten. Vooralsnog is dit op afstand (bijvoorbeeld met EK poule) maar hopelijk kan dit ook snel 

weer op locatie, bijvoorbeeld weer met een gezellige barbecue bij de seizoensopening. 

 

Financiën 

Financieel heeft de corona-crisis op onze vereniging natuurlijk ook de nodige invloed gehad. Kantine-

inkomsten en de inkomsten van diverse activiteiten zijn weggevallen maar door ook goed op de 

kostenkant te letten blijft onze vereniging financieel stabiel. Naast de inzet van onze vrijwilligers is dit 

onder andere ook aan onze leden te danken; alle contributies zijn voldaan en gelukkig hebben we 

nauwelijks verloop gehad in het ledenaantal binnen onze vereniging. 

 

Onze sponsoren zijn ons gelukkig ook blijven steunen. Denk bij het doen van boodschappen, 

aankopen of het leveren van een dienst dan ook aan onze sponsoren. Een overzicht staat op de 

website: www.vvpartij.nl/sponsoren. 

 

De verdere toekomst 

We hopen dat volgend seizoen ook op voetbalgebied weer terug naar normaal gaat en we elkaar 

weer gewoon kunnen ontmoeten op ons complex. We hopen ook dat dit de laatste nieuwsbrief is 

geweest waarin we jullie informeren over onze vereniging in corona-tijd en kunnen we in het vervolg 

weer bijpraten langs het veld of in de kantine. Tot snel! 

 

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, Roel, Lars en Mark 
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