
Beste Leden, 

Over nog geen 2 maanden is het alweer een jaar geleden dat we te maken kregen met Corona. 

Een heel bewogen jaar met vooral veel beperkingen. De 2e lock down waar we nu inzitten, met 

kinderen thuis in combinatie met thuiswerken en “de avondklok” is natuurlijk heel vervelend.  

Wedstrijden en trainingen 
Ook het nog steeds niet mogen trainen en/of wedstrijden spelen voor onze senioren voelt niet fijn. 

Er is nog geen uitzicht op hervatting voetbalactiviteiten voor de categorie 18 jaar en ouder. Voor 

de jeugd hebben we alternatieve (training)programma’s binnen de richtlijnen kunnen bieden. De 

KNVB heeft weliswaar een tweetal scenario’s geschreven voor hervatting van de competitie, die 

zo abrupt werd onderbroken, maar dat is zeer afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus. 

Het lijkt niet aannemelijk dat de competities op korte termijn zullen worden hervat. 

Financiën 
Ook financieel gezien wordt het steeds heftiger met een financiële aderlating omdat o.a. de 
kantine gesloten moet blijven. Denk hierbij ook aan een aantal van onze sponsors die nu in 
“zwaarder weer” verkeren. De afhankelijkheid van contributie- en sponsorinkomsten neemt dus 
ook alleen maar toe. Reden voor het bestuur om nog een keer alle respect en waardering uit te 
spreken voor de leden en sponsors die v.v. Acht trouw blijven. 
Vanwege de afhankelijkheid van contributie-inkomsten heeft het bestuur gemeend om gedurende 

de Corona toch de contributie te blijven innen. Ook de mate waarin wij financieel gecompenseerd 

worden speelt een grote rol bij deze beslissing. Wij zijn in deze afhankelijk van de besluitvorming 

van instanties zoals de Rijksoverheid, gemeente en KNVB. Omdat hierover nog veel 

onduidelijkheid bestaat, zien wij ons genoodzaakt om de komende week de contributie voor het 

1e kwartaal te gaan incasseren. 

Algemene Ledenvergadering 
Onze Algemene Ledenvergadering is afgelopen november niet door kunnen gaan. De 

verwachting is dat dit niet eerder mogelijk is dan in het volgende seizoen. Deze datum staat 

vooralsnog gepland op donderdag 7 oktober 2021. Zijn er dringende vragen en/of opmerkingen 

die niet zo lang kunnen wachten schroom niet en spreek een van de bestuursleden aan (of stuur 

een mail naar info@vvacht.nl) zodat wij jullie dan z.s.m. een antwoord kunnen geven. Wél zal de 

eerder verkozen kascommissie in de komende maand opgeroepen worden om onze jaarcijfers te 

komen controleren. Dit i.v.m. de deadline waarop de cijfers ingestuurd moeten worden naar de 

KNVB. 

Perspectief 
Als bestuur hebben we al wel nagedacht over een gebaar richting onze leden. Hierbij maken we 

een afweging tussen de belangen en continuïteit van de vereniging en het individuele belang. Zo 

zijn er in ieder geval verschillen tussen de categorieën tot 18 en 18 jaar en ouder. De jeugd heeft 

kunnen doortrainen en onderling wedstrijdjes gespeeld, de volwassenen niet. 

Wél willen wij als bestuur toch alvast iets toezeggen aan al onze leden en vrijwilligers: 

Onze traditionele jaarlijkse BBQ zal dit jaar geheel gratis en met extra goede aankleding in een 

mooie entourage worden aangeboden. Wij hopen deze aan het einde van het seizoen te kunnen 

houden. Mocht echter “Corona” dit niet toelaten, dan schuiven we dit door naar het begin van het 

volgende seizoen. Tijdens deze BBQ zullen we ook onze jubilarissen alsnog gaan huldigen. Voor 

de jeugd komt er een gratis evenement in de vorm van een soort sport- en spel dag. Dit alles 

uiteraard als het weer toegestaan en verantwoord is.  

Hopelijk zijn er over 2 weken, na de volgende persconferentie, enige versoepelingen mogelijk. Bij 

veranderingen komen wij z.s.m. bij jullie terug! Voor nu BLIJF GEZOND!! 

Namens het bestuur,  

John van Kemenade 


