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Jaarverslag Montfoort S.V.’19 seizoen 2020-2021 
 

 

Inleiding 

Het seizoen 2020–2021 gaat de geschiedenisboeken in met voor onze voetbalteams helaas het minst 

aantal gespeelde wedstrijden in een seizoen. Voor sommige teams helaas geen kampioenschap en 

voor andere teams gelukkig geen degradatie. Voor de jeugd zijn gelukkig diverse activiteiten 

georganiseerd zodat zij gelukkig nog konden sporten. Maar voor de senioren was het echt een seizoen 

om snel te vergeten. Geen voetbal en geen derde helft.  

 

Het feit dat we helaas op 23-11-2020 onze eerste online Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben 

moeten organiseren gaat ook de geschiedenisboeken in. En om niet te vergeten is er geen 

nieuwjaarsreceptie geweest waarin leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren lekker konden 

bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Alles bij elkaar dus een voetbalseizoen om snel te vergeten. 

 

Maar in dit jaarverslag, waarin we terugkijken op het seizoen 2020-2021, is te lezen dat ondanks het 

coronavirus heel veel zaken toch zijn uitgevoerd. Hierbij mag een grote blijk van waardering aan alle 

vrijwilligers en sponsoren die de vereniging een warm hart toedragen natuurlijk niet ontbreken. Enorm 

bedankt voor jullie enorme inzet en flexibiliteit. 

 

 

Jeugdvoetbal – Wie de jeugd heeft, … 

Het seizoen 2020-2021 zijn we gestart met ruim 500 jeugdleden, 45 teams en een team van circa 150 

kaderleden (VTC, coördinatoren, leiders en trainers) die het mogelijk hebben gemaakt onze jeugd te 

laten voetballen bij onze mooie voetbalvereniging. Uiteraard ook dank aan alle ondersteunende 

commissies Kleding, Secretariaat (+ scheidsrechters en dienstlopers), Onderhoud & Materialen, 

Kantine & Evenementen, PR, Vrijwilligers en Financiën.  

 

Echter het coronavirus heeft het seizoen 2020-2021 wel valsgespeeld waardoor we bijna een jaar geen 

competitie hebben mogen spelen. Desondanks spreken we wat betreft de jeugdafdeling niet over een 

verloren seizoen. De jeugd heeft in deze corona periode toch iedere week twee keer getraind en bijna 

iedere zaterdag was er wel een (voetbal)activiteit. Parcourstrainingen, onderlinge wedstrijden maar 

ook andere activiteiten zoals curling etc. Alleen in de maand juni hebben we met onze jeugdteams nog 

3 wedstrijdjes kunnen strijden om de Regio Cup. Bij deze willen we nog eens de organisatie Corona 

Cup, scheidsrechters, leiders en trainers hartelijk bedanken voor hun flexibiliteit en het mogelijk 

maken dat we met z’n allen op een veilige manier lekker hebben kunnen “samen zijn” en blijven 

sporten.  

 

Onze doelstelling is dat iedere jeugdspeler bij Montfoort S.V.’19 de kans moet krijgen zich te 

ontwikkelen. Iedereen op zijn eigen niveau en hopelijk met veel plezier. We hebben afgelopen seizoen 

een start gemaakt in onze samenwerking met voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek. 

Samen met de VTC is een jaarplan opgesteld voor zowel selectieteams als niet-selectieteams, jongens 
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en meiden en van jong tot oud. Alle teams konden volgens het jaarplan gebruik maken van een digitaal 

trainingsprogramma. Daarnaast was doordeweeks op verschillende trainingsavonden een professional 

op het veld aanwezig om onze jeugdtrainers te helpen en te begeleiden. We verwachten op termijn 

hiermee alle jeugdspelers, op welk niveau dan ook, structureel goede en leuke trainingen te kunnen 

aanbieden.  

 

Ook kunnen we trots zijn dat ondanks de (corona)uitdagingen in het afgelopen seizoen, we alle 

selectietrainers hebben kunnen behouden. De JO19-1 zal weer uitkomen in de 4e divisie en overige 

selectieteams in de Hoofdklasse. Het is belangrijk om onze selectieteams op niveau te laten spelen (en 

talenten te behouden voor de club), zodat we talentvolle jeugdspelers zelf kunnen opleiden en ze klaar 

te stomen voor ons vlaggenschip in de 1e klasse.  

De jeugdafdeling is het fundament van de vereniging. Dank aan iedereen die een steentje heeft 

bijgedragen aan het bouwen van goede en gezellige jeugdafdeling.  

 

 

Seniorenvoetbal 
Voor de senioren elftallen is het seizoen op een deceptie uitgelopen. De 11 zaterdag elftallen, 2 

zondag elftallen en het zaalvoetbalteam hebben alleen de eerste paar maanden kunnen voetballen 

waarna alle competities zijn stilgelegd. Dus helaas weer geen kampioensfeesten bij de senioren. Het 

seizoen 2020-2021 is een seizoen om snel te vergeten. 

 

Met het vertrek van Jos van Wijngaarden als bestuurslid Voetbal Technische Zaken Senioren zijn 

Lodewijk Drost en Jos Hilhorst bereid gevonden om de honneurs waar te nemen. 

 

Theo Boon is voor het tweede seizoen trainer van het 1e elftal en Andy van Vliet en Jeroen de Vlieger  

van het 2e elftal. Deze trainers blijven ook in het seizoen 2021-2022 aan onze vereniging verbonden. 

Daarnaast is voor het seizoen 2021-2022 Michael van Gulik aangesteld als trainer van het 3e elftal. 

 

Voor de lagere senioren elftallen is een aparte commissie samengesteld waar niet-selectie elftallen bij 

terecht kunnen voor vragen en opmerkingen. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Op de locaties Noord en Zuid werken we nog steeds met 2 wedstrijdsecretariaten die goed met elkaar 

samenwerken. Om alle wedstrijden netjes te laten verlopen zijn diverse dienstlopers op de zaterdag 

actief. Een hele operatie die vaak wordt onderschat. Het organiseren dat er voldoende dienstlopers op 

beide locaties op de zaterdag aanwezig zijn blijft een zorg voor nu en in de toekomst en een hele 

uitdaging. 
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Kantine & Evenementen 
Vanuit de Kantinecommissie werd vol goede moed gestart met het nieuwe seizoen. Om meer ruimte 

te creëren in onze kantine op Zuid voor onze leden en bezoekers heeft STAM een buitentent geplaatst.  

Hiervoor willen wij STAM nog hartelijk bedanken.  

 

Lang hebben wij hier echter niet van kunnen genieten. Als gevolg van de Coronamaatregelen moesten 

wij onze kantines sluiten op 29 september 2020. Helaas zijn wij dat seizoen niet meer open geweest.  

Ook de evenementen en jeugdactiviteiten hebben stil gelegen. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad 

voor de inkomsten voor onze vereniging, maar is ook van invloed geweest op de verdere groei in de 

binding van onze leden met onze relatief nieuwe vereniging. De kantine is en blijft immers de 

huiskamer van de club.  

 

Het goede nieuws is dat een nieuwe groep mensen is opgestaan om evenementen (o.a. Super 

Saturday) voor de senioren te gaan organiseren vanaf het seizoen 2021-2022.  

 

 

Jeugd Ontspanning Commissie (JOC) 
Helaas konden de activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, kerstactiviteit, bezoek wedstrijd FC Utrecht, 

Paasbingo en avondvierdaagse niet doorgaan. De enige activiteit welke is georganiseerd is curling voor 

de jeugd t/m JO19. 

 

 

Vrijwilligers 
Montfoort S.V. ’19 prijst zich gelukkig met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. 

Binnen het vrijwilligersbeleid  maken we onderscheid tussen vrijwilligersfuncties en vrijwilligerstaken. 

De mensen die zich frequent inzetten voor de verenging, binnen een commissie, als trainer, coach of in 

een andere vaste taak zijn de mensen die een vrijwilligersfunctie vervullen. Dit seizoen is het weer 

gelukt om de meeste vrijwilligersfuncties in te vullen. Wel blijft het een uitdaging om voldoende vaste 

mensen te vinden voor de functie van barcaptain, keukenhulp en dienstlopen.  

Naast de vrijwilligersfuncties zijn er ook wekelijks vrijwilligers nodig die ondersteunen bij allerlei  taken 

zoals bardiensten, dienstlopen, fluiten en keukendiensten, dit noemen we vrijwilligerstaken. Om het 

inplannen van vrijwilligerstaken beter te organiseren zijn we gestart met de voorbereidingen om 

gebruik te gaan maken van de vrijwilligersmodule van Sportlink, genaamd “Club vrijwilligers”. In deze 

digitale tool is het eenvoudiger om vrijwilligerstaken te organiseren en te plannen. Club vrijwilligers is 

gekoppeld aan de Voetbal.nl app. Alle leden en ouders die geen vrijwilligersfunctie vervullen zijn 

verplicht om gedurende het seizoen een aantal vrijwilligerstaken te doen. Het in gebruik nemen van 

Club vrijwilligers staat gepland voor aanvang van het seizoen 2021-2022.  

 

Andere zaken die zijn opgepakt:  

• Alle vrijwilligers hebben een kaart en een presentje voor de kerst gehad 

• Traktatie tijdens de week van de scheidsrechter  

• Positieve berichten over vrijwilligers in de nieuwsbrieven, de aftrap en op social media 

• Informatie op de website over vrijwilligerszaken  
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Leden enquête 

Eind oktober 2020 is de eerste leden enquête uitgezet. We hebben o.a. vragen gesteld over de 
organisatie, waar leden/ouders trots op zijn, over het vrijwilligerswerk, wat gaat goed, wat kan beter 
en wat de leden/ouders mee willen geven aan het bestuur.  
De enquête is door 463 respondenten van jong tot oud ingevuld, een mooi resultaat.  
Hieronder de belangrijkste conclusies van de gestelde vragen per thema.  
 
De Vereniging en ik 
Er zijn voldoende aanknopingspunten om te concluderen dat de club een fijne en prettige omgeving 
biedt voor de meeste respondenten. De aspecten communicatie en afspraakbewaking bieden ruimte 
voor verbetering ten opzichte van de andere aspecten. 

 
Trots op de vereniging 
De respondenten zijn overwegend trots op verschillende aspecten van de vereniging, met uitzondering 
van het eerste elftal. Het gebrek aan trots uit zich daar vooral in een hoog percentage “geen 
mening/weet niet”, wat opvallend is gezien de positie van het eerste elftal op de ranglijst. De meest 
logische verklaring is dat de interesse in het eerste elftal onder de respondenten niet groot is. 

 
Mijn bijdrage 
Bij niet-vrijwilligers ligt nog een flink potentieel om als vrijwilliger geactiveerd te worden. Voor een 
deel gaat het hier om mensen die al wél het nodige voor de club lijken te doen, maar nog niet als 
vrijwilliger herkend of benoemd worden (door henzelf). Verder lijkt het bewustzijn op orde over de 
hoeveelheid werk die een vereniging heeft liggen. Het besef hoe bij te dragen aan de vereniging loopt 
daar wat op achter. Ook daar ligt een mogelijkheid om het vrijwilligerspotentieel te vergroten. 
 

Prestatie versus plezier 

Spelers hebben een duidelijke voorkeur voor het gezelligheidsaspect van de vereniging, waarbij ze wel 

hogere eisen stellen aan de eigen ontwikkelmogelijkheden dan nu door de vereniging. Wel is men te 

spreken over de passendheid van de eigen teamomgeving. 

 

De respondenten is gevraagd om op drie open vragen een antwoord te geven.   

Wat valt er op?  

De grote hoeveelheid antwoorden op de open vragen getuigen van een grote betrokkenheid. Daarbij is 

duidelijk dat sommige onderwerpen nader aan het hart liggen dan andere. Een aantal daarvan komt 

voort uit het achterliggende fusietraject, zoals de balans tussen prestatie en plezier, de focus op het 

eerste elftal (teveel/te weinig), het nieuwe clubhuis en de versmelting van culturen of het gebrek nog 

daaraan. Dat de fusie nog niet volledig verwerkt is, blijkt uit de soms lijnrecht tegenover elkaar staande 

suggesties bij deze antwoorden. Aan de andere kant is er ook een mooie ontwikkeling zichtbaar van 

respondenten die aangeven dóór te willen en de oude clubs achter zich te laten. Het is goed om te zien 

dat er veel complimenten worden uitgedeeld aan het bestuur. 

 

Op 09-03-2021 is er een online sessie  georganiseerd waarin we toelichting hebben gegeven op de 

resultaten van de enquête. 

 

Wij willen iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld. Het geeft ons als bestuur veel informatie. 

Belangrijke aandachtspunten die we meenemen zijn o.a. het aandacht blijven houden voor heldere en 
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duidelijke communicatie, afspraakbewaking, balans tussen prestatie en plezier, het 

vrijwilligerspotentieel, het nieuwe clubhuis en de stem van de jeugd. Maar bovenal de toekomst van 

onze prachtige vereniging!  

 

Voor het seizoen 2021-2022 staat er op de planning dat er weer een enquête wordt uitgezet.  

 

 

Vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over 
of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast adviseert en stimuleert de 
vertrouwenscontactpersoon Montfoort S.V.’19 om preventieve maatregelen te nemen, zodat 
grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden en we er met elkaar voor zorg kunnen dragen dat 
de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft.  
Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met onderwerpen die je niet gemakkelijk bespreekbaar 
maakt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle 
leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde 
gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat problemen niet verergeren en dat herhaling 
voorkomen wordt. 
Montfoort S.V. 19 heeft twee vertrouwenscontactpersonen welke benaderd kunnen worden. Dit jaar  
hebben we in de nieuwsbrief informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon en zijn de 
vertrouwenscontactpersonen voorgesteld. Ook is er informatie over de vertrouwenscontactpersoon 
op de website geplaatst. Het doel voor het seizoen 2021-2022 is om de bekendheid van de 
vertrouwenscontactpersoon te vergroten.  
 

 

PR & Communicatie 

 

Een aantal zaken welke we onder de aandacht willen brengen zijn: 

 

Nieuwbrief | Voetbal.nl app 

In het seizoen 2020-2021 hebben we als bestuur de keuze gemaakt om te stoppen met de 

nieuwbrieven. Het platform van Sportlink heeft de mogelijkheid om het nieuws via de Voetbal.nl app 

te tonen. De voorbereidingen zijn in volle gang geweest met als doel om te starten in het seizoen 

2021-2022. 

 

Presentatiegids 

De tweede editie van de presentatiegids is uitgebracht. De commissie heeft vele malen bij elkaar 

gezeten om alle verhalen, stukken en foto's tot een mooi geheel te maken en samen te bundelen in 

deze editie. Doel was om duidelijk echt naar het komende seizoen te kijken en echt over Montfoort 

S.V.'19 te spreken. De commissie was zeer tevreden met het resultaat en de reacties vanuit de 

vereniging waren ook positief te noemen. 
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Sociale Media 

De kanalen Facebook, Website, Instagram en Twitter hebben allemaal een eigen doel en deels ook 

ander publiek. De commissie heeft uitgesproken dat nieuwsberichten, wedstrijdverslagen etc. niet op 

alle kanalen hoeft te worden geplaatst. We hebben met elkaar afgesproken dat we daar een duidelijke 

keuze in maken. Deze afspraken zijn goed nagekomen. 

 

Overige communicatie 

Ook in het seizoen 2020-2021 bleek dat Whatsapp goed bleek te werken. Elk team heeft zijn eigen 

team app. Berichten vanuit het bestuur of andere commissies konden snel via diverse coördinatoren 

naar de gehele vereniging gecommuniceerd worden. 

 

 

Sponsoring 

We hebben allemaal een moeilijk jaar achter de rug met corona. De ene sponsor heeft er weinig last 

van gehad en voor de andere sponsoren (vooral horeca)  was er bijna geen omzet en was het erg 

creatief omgaan met de coronaregels. We hebben als sponsorcommissie een goedkeuring gehad van 

het bestuur om bij deze sponsoren het afgelopen jaar geen sponsorgelden te laten betalen. Onze 

motto hiervoor is we hebben elkaar allemaal hard nodig. Als het weer beter gaat kunnen ze onze 

mooie club weer sponseren. 

Wat we wel kunnen melden is dat alle voetballers maar zeker ook de sponsoren het afgelopen jaar het 

voetbal erg hebben moeten missen. 

Er zijn jammer genoeg een aantal sponsoren afgehaakt en we danken hen voor alle sponsering van de 

afgelopen jaren. We hebben ook een aantal nieuwe sponsoren voor onze mooie club binnengehaald. 

De samenwerking met de B2B en de sponsorcommissie is goed en we gaan de komende tijd dit 

uitbreiden.  

We beseffen als club dat we niet zonder de sponsoren kunnen en danken jullie allemaal voor jullie 

mooie bijdrage. 

De club van honderd is ook erg actief en financieren elke 2 jaar een mooi doel. Zo heeft de club van 

100 gezorgd voor de aanschaf van een nieuwe massagetafel. 

 

 

Onderhoud 

We hebben twee kantines te onderhouden en hieraan moet steeds meer gedaan worden. Daarnaast 

hebben we 5 voetbalvelden en alles daaromheen te onderhouden. Dit vergt veel werk van onze 

vrijwilligers. We zijn trots op onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat het sportpark er iedere dag weer 

schitterend bijligt zodat iedereen kan voetballen. 

Dit wordt gedaan door de onderhoudsploegen op Noord en Zuid. Vanaf het seizoen 2021-2022 worden 

de onderhoudsploegen samengevoegd tot één onderhoudsploeg. Daarnaast hebben we Dick’s 

onderhoudsploeg welke de grotere klussen oppakt. We kunnen concluderen dat ze geweldig  werk 

doen. Wat wel een probleem is dat we twee kantines moeten onderhouden en dat de kosten hiervoor 

erg hoog zijn. Met één kantine zullen de kosten een stuk lager gaan worden. Denk aan onderhoud en  

energiekosten.  

 

  



 

   

Montfoort S.V.’19 Jaarverslag seizoen 2020-2021   Pagina 7 van 9 

 

Gemeente 

 

Kunstgrasvelden 

In de zomer van 2020 zijn de velden 2 en 5 gerenoveerd en voorzien van een houtkorrel als infill. De 

overige velden zijn voorzien van een rubber korrel als infill, echter was deze infill door de gemeente 

niet meer toegestaan. Deze houtkorrel is milieuvriendelijk en wij zijn hiermee als vereniging de eerste 

in Europa. In het seizoen 2021-2022 zal de leverancier de velden nauwlettend in de gaten houden en 

de nodige testen uitvoeren en waar nodig maatregelen nemen met als doel om de velden zo optimaal 

mogelijk te laten functioneren. 

Wij willen de SBSH bedanken voor hun tijd en inzet  in de voorbereiding maar ook in de ondersteuning 

bij de aanleg van de velden. 

 

Gemeentegarantie 

Voor de financiering van de verbouwing van accommodatie Noord zijn we in gesprek gegaan met de 

gemeente over het verkrijgen van een gemeentegarantie. Als wij deze garantie verkrijgen dan krijgen 

we de mogelijkheid om op een relatief goedkope manier geld te lenen van een geldverstrekker. De 

verwachting is dat wij eind 2021/begin 2022 uitsluitsel krijgen van de gemeente of de 

gemeentegarantie wordt toegekend. 

 

 

Verbouwing 

We hebben het afgelopen jaar te kampen gehad met wat tegenvallers binnen de commissie. De 

bouwkosten zijn met 25% gestegen en we hebben vertraging gehad met de besprekingen met 

gemeente Montfoort en we hebben te maken met Covid. 

Financieel zijn we als vereniging gezond. Alleen de kosten om de kantine te verbouwen met de 

eerdere gemaakte ontwerpen uit het fusieplan gaat helaas niet lukken. 

Plan 1 en plan 2 uit de fusieplan kunnen we hierdoor helaas niet realiseren. Plan 2 gaan we nu 

gefaseerd uitwerken en begroten en er wordt gekeken naar innovaties waar we ook op langere termijn 

op kunnen bezuinigen. Op 29-03-2021 is een online informatie bijeenkomst geweest om de status van 

de verbouwing kenbaar te maken 

 

Er is ook een commissie voor de inrichting van de nieuwe keuken en de inrichting van de kantine 

opgericht. Deze zullen het komende jaar de look en feel van de nieuwe kantine gaan begeleiden. 

 

 

Financieel 
Ondanks het feit dat we dit seizoen weinig hebben gevoetbald en de kantines nagenoeg het hele 

seizoen waren gesloten kunnen we gelukkig mededelen dat we het jaar met zwarte cijfers kunnen 

afsluiten. Tijdens de ALV van 20-12-2021 zal de penningmeester de cijfers aan de leden presenteren. 

 

Dit alles was niet mogelijk geweest als leden de contributies niet hadden betaald en als sponsoren hun 

financiële bijdrage niet hadden gedaan. Samen vormen we de vereniging.  
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Het bestuur 
Ondanks dat er weinig is gevoetbald was het voor ons als bestuur een turbulent jaar. Naast alle 

maatregelen welke genomen moesten worden in het kader van corona kregen wij ook te maken met 

verschuivingen in het bestuur. 

 

Tijdens de online ALV van 23-11-2020 is Hans van de Stok officieel benoemd als opvolger van Thierry 

Bek die per 01-01-2021 is gestopt als penningmeester. Tijdens de ALV is tevens afscheid genomen van 

Thierry, waarbij hij is benoemd als Lid van Verdienste. 

 

Verder werd tijdens de ALV van 23-11-2020 bekend gemaakt dat voorzitter Marian van Schipstal aan 

het einde van het seizoen gaat stoppen als voorzitter. Tijdens de ALV van het seizoen 2021-2022 zal 

afscheid worden genomen van Marian. 

 

Op 28-03-2021 heeft Jos van Wijngaarden besloten om het bestuur te verlaten. Er was helaas een 

verschil van inzicht ontstaan met betrekking tot de uitvoering van afspraken zoals vastgelegd in het 

fusieplan en de statuten waar we samen geen oplossing voor hebben weten te vinden. Als bestuur 

betreuren wij dit en ook zijn besluit om zijn functie neer te leggen. Wij willen Jos nogmaals bedanken 

voor de vele jaren inzet en hopelijk zien we hem in de toekomst weer een bijdrage leveren aan onze 

vereniging. 

 

 

Raad van Toezicht 

Tijdens de ALV van 23-11-2020 zijn Boris van Seeters en Mariëtte Pennarts door de leden officieel 

benoemd als leden van de Raad van Toezicht waardoor de Raad samen met Jacco van Lint weer 

bestaat uit 3 personen. 

Wij hebben dit seizoen diverse keren met elkaar gesproken over verschillende zaken waaronder status 

verbouwing en onderwerpen waar oud leden van M.S.V.’19 en v.v. Montfoort tegenaan liepen en zich 

zorgen over maken. Als bestuur kijken wij terug op een goede en prettige samenwerking. 

 

 

Gesprekken oud M.S.V.’19 en v.v. Montfoort leden 

In het seizoen 2019-2020 hebben wij diverse gesprekken gevoerd met een aantal betrokken leden van 

M.S.V.’19 over het aannamebeleid en het feit dat wij als bestuur in strijd zouden handelen met het 

fusieplan en de statuten. In de ALV van 23-11-2020 stond het aannamebeleid ook op de agenda. 

Helaas was de vergadering online en waren we onvoldoende in staat om met elkaar de dialoog aan te 

gaan over dit onderwerp. Op zaterdag 12-12-2020 zijn we als bestuur, VTZ, RvT en de briefschrijvers 

van M.S.V.’19 met elkaar in gesprek gegaan. Dit was een goed en verhelderd gesprek waarbij we de 

neuzen dezelfde kant op hebben gekregen en wij het vertrouwen hebben gekregen om gezamenlijk 

het aannamebeleid tot uitvoer te brengen. 

 

Na het vertrek van Jos van Wijngaarden hebben wij van een aantal betrokken leden van v.v. Montfoort 

een brief ontvangen met een aantal zorgpunten over onder andere het vertrek van Jos, samenstelling 

van het bestuur met het vertrek van Jos en Marian, het belang van een 1e elftal op hoog niveau, maar 

ook over de status van de verbouwing. Op 29-04-2021 en 18-05-2021 zijn we met elkaar in gesprek 

gegaan om de onderwerpen in de brief te behandelen waarbij we de betrokken leden hebben 
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meegenomen wat we als vereniging aan het doen zijn. Op 22-07-2021 is een laatste overleg geweest 

wat mogelijk in het nieuwe seizoen nog een vervolg zal gaan krijgen. 

 

Als bestuur hebben we het bovenstaande in beknopte vorm genoemd en vonden het ook gewenst om 

dit in het jaarverslag te vermelden. Wij willen hier transparant in zijn en willen laten zien dat een fusie 

niet altijd zo eenvoudig is. Er zijn veel betrokken leden van zowel M.S.V.’19 als v.v. Montfoort en als 

we met elkaar in gesprek gaan komen we er gelukkig bijna altijd uit. Negatieve uitlatingen op sociale 

media kanalen moeten worden voorkomen en met name negatieve uitlatingen die persoonlijk gericht 

zijn. 

 

Het is van belang en van enorme waarde dat we het verleden van beide verenigingen nooit vergeten 

maar wij als bestuur willen vooral vooruitkijken en hebben de koers uitgezet om met onze vereniging, 

over de mooie blauwe zee, een mooie reis te maken. En ook Montfoort S.V.’19 zal geschiedenis gaan 

schrijven. 

 

 

Organisatiestructuur 

Op 17-06-2021 hadden wij als bestuur geen standaard bestuursvergadering, maar een bijeenkomst 

onder leiding van Paul Baan om te kijken hoe we nu functioneren als bestuur en hoe we in de 

toekomst zouden kunnen/willen functioneren. We hebben met elkaar mogen “dromen”. Daar kwamen 

veel zinvolle, goede en verrassende zaken naar boven. Op 06-10-2021 hebben we een tweede sessie 

gehad en Paul gaat tijdens de ALV van 20-12-2021 een toelichting geven van datgene waar wij als 

bestuur over hebben gedroomd als mogelijk vernieuwde organisatiestructuur. 

 

 

Afsluiting 

Ondanks dat we een jaar van relatief weinig voetbal hebben gehad moet toch worden opgemerkt dat 

er weer veel is gebeurd in dit seizoen. In het jaarverslag worden soms namen genoemd, maar dat 

betekent niet dat de andere personen minder belangrijk zijn voor ons vereniging. Integendeel we 

hebben iedereen enorm hard nodig om de vereniging verder op te bouwen. Nogmaals dank aan alle 

leden, vrijwilligers, ouders en sponsoren voor hun inzet en bijdrage. En natuurlijk ook voor hun begrip, 

want wij zijn een vereniging en helaas lopen zaken soms anders dan gehoopt/verwacht. Maar ga met 

elkaar in gesprek zodat we elkaar beter begrijpen en met elkaar beter worden. We heten niet voor 

niets Montfoort Samen Verder. 

 

Bestuur 

Montfoort S.V.’19 


