
Wie de jeugd heeft . . .

Allereerst wil ik bij deze nog eens alle vrijwilligers, trainers, 
leiders, scheidsrechters, coördinatoren en vele anderen die 
op de achtergrond keihard meewerken bedanken die het 
mogelijk maken om met 48 jeugdteams het seizoen 
2020-2021 te starten. Afgelopen weken heb ik met trots 
kunnen zien dat circa 150 coördinatoren/leiders/trainers 
iedere week 550 jongens en meiden heerlijk laten trainen en 
voetballen bij de mooiste club van de regio, Montfoort S.V.’19 
(!).

Door Corona uitdagingen en wat aangescherpte maatregelen 
was hierdoor wellicht wat rommelig, maar we kunnen toch 
spreken van een goede seizoenstart. Op zaterdag 29 
augustus, in een weekend waar Montfoort in de media slecht 
in het nieuws kwam vanwege corona, hebben we voor alle 
jeugd O8 t/m O12 op een veilige en gezellige manier een 
heerlijke eerste voetbaldag van het nieuwe seizoen beleefd 
met een onderling toernooitje. De overige jeugdteams 
speelde toen ook de eerste bekerwedstrijden. Sportief een 
mooi start van het seizoen waar we een traditie van willen 
maken (volgend jaar hopelijk met springkussen en terras 
voor ouders om een bakkie te doen). Ook zijn afgelopen 
weken de eerste competitiewedstrijden gespeeld. Met 
wisselend (sportief) succes, maar in ieder geval veel blije 
gezichten op en rondom de voetbalvelden. 

In een aantal leeftijdsgroepen zitten we qua aantal spelers 
wat krap of juist wat te ruim in de spelers. We zullen in 
overleg met leiders/trainers zorgen dat we ondanks krapte 
met teams op pad kunnen of daar waar we juist ruim in 
spelers zitten, iedereen toch z’n wedstrijdminuten kan 
maken. 

 

Winnen is leuk (en zeker ook een kwaliteit) maar opleiden 
van jeugdspelers staat centraal. Iedereen moet een eerlijke 
kans krijgen zich te kunnen ontwikkelen.

Wat betreft de trainingen doordeweeks zijn we zaken wat 
anders gaan aanpakken. Alle leeftijdsgroepen trainen 
gelijktijdig en het liefst op zelfde veld. Een bewuste keuze 
om zodoende samenwerking tussen de teams te faciliteren. 
Ook om flexibeler te zijn om bijvoorbeeld af en toe groepen 
gecombineerd te laten trainen of onderling wedstrijdje te 
spelen. Ook zijn we dit jaar samenwerking aangegaan met 
voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek. Samen 
met de VTC Jeugd is een jaarplan opgesteld en kunnen 
trainers gebruik maken van een digitaal trainings- 
programma. Maar wellicht nog belangrijker, we hebben 
met Cris en Jeffrey professionals op onze velden lopen om 
trainers juist tijdens trainingen te helpen. Beide heren zullen 
met de trainers afstemmen waar behoefte aan is. De eerste 
indrukken zijn veelbelovend en mijn advies is dan ook gebruik 
te maken van hun kennis en ervaring. Ze zijn er voor ons en 
helpen iedereen graag om het niveau omhoog te krikken en 
iedereen met plezier te laten trainen.

Ik wens iedereen komende weken veel voetbalplezier en zal 
middels deze nieuwsbrief de leden blijven informeren over 
de ontwikkelingen bij de jeugd. Mochten er vragen zijn of 
zijn er voetbalzaken die je wilt bespreken, schroom niet om 
me rondom de velden een keer aan te spreken of stuur een 
mailtje naar voetbalzakenjeugd@montfoortsv19.nl.

Marko Hoogenboom, 
bestuurslid Voetbal Zaken & VTC Jeugd
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Van de voorzitter

Het nieuwe seizoen is gestart, jeugd en senioren hebben de eerste wedstrijden achter de rug.
Alle teams staan er weer tip top op. Dank voor alle vrijwilligers die dit wekelijks mogelijk maken.
Namens het bestuur iedereen een sportief en gezond seizoen.

Met vriendelijke groet,
Marian van Schipstal
Voorzitter

http://voetbalzakenjeugd@montfoortsv19.nl


De Complete Techniek & Montfoort S.V.’19

Wie zijn wij?
De Complete Techniek is een Voetbalopleidingscentrum die 
voetballers, trainers/coaches en voetbalverenigingen helpt 
om hun persoonlijke plafond te bereiken. 

Wie zijn de mannen die het gaan doen?                  
Cris Zwanenburg (zie foto links) en Jeffrey Verweij (foto 
rechts) zijn dit jaar vanuit De Complete Techniek wekelijks 
op maandag en dinsdag aanwezig op de club. Zij zijn ook het 
aanspreekpunt voor al jullie vragen of problemen. Belangrijk 
om te weten is dat we met de VTC Jeugd van Montfoort 
S.V.’19  hebben afgesproken dat alle O8 tot O12-teams het 
door De Complete Techniek ter beschikking gestelde 
programma gaan volgen. Bij de andere teams zullen zij meer 
vanuit een coachende rol aan de slag gaan. Heb je dus vragen 
over een trainingsvorm of vind je een vorm misschien iets 
te makkelijk? Schiet hen dan vooral aan, zodat ze je kunnen 
helpen! Tevens gaat Lars van Halteren vanuit De Complete 
Techniek periodiek langskomen om te kijken hoe de 
trainingen verlopen, maar zal hij als eindverantwoordelijke 
voor de clubondersteuning voornamelijk achter de schermen 
werken.

Enquête
We zijn sinds de fusie ruim een jaar onderweg als Montfoort 
S.V.’19. Een nieuwe vereniging, een nieuwe koers.  Wij zijn 
benieuwd hoe jullie de vereniging ervaren. Dit is de reden dat 
we jullie willen vragen naar jullie kijk op onze voetbal-
vereniging. In het fusieplan staan een aantal ambities en 
kernwaarden, als bestuur willen we weten hoe deze ervaren 
worden. Wat doen we goed, wat kan beter en waar zijn jullie 
trots op?

Start van het seizoen
Inmiddels zijn wij al enkele weken op de vereniging actief. 
Door het Coronavirus verliep de start van het seizoen een 
beetje rommelig, maar gelukkig kan en mag bijna iedereen 
weer doen wat ze het liefst doen. Gewoon even lekker een 
balletje trappen. Nu we eindelijk weer helemaal zijn gestart 
konden we eindelijk kennis maken met alle trainers en 
spelers. Het viel ons op hoe gepassioneerd iedereen met zijn 
team aan de slag is gegaan. Wat ontzettend leuk! De eerste 
stappen in de team- en individuele ontwikkeling zijn zelfs 
zijn al duidelijk zichtbaar. We kijken ontzettend uit naar het 
vervolg van het seizoen!

Het trainingsschema
Leuk om te vermelden, is dat De Complete Techniek het 
trainingsschema vanuit een blok van drie weken schrijft. 
n ieder blok staat een nieuw thema centraal. In totaal zijn 
er zes blokken, waarin de thema’s aanvallen, verdedigen en 
omschakelen centraal staan. Aan het einde van ieder blok 
vind je een omschakelweek. 

In oktober ontvangen jullie per mail een enquête. Iedereen 
die betrokken is bij onze vereniging, willen we vragen deze 
enquête in te vullen, dus alle leden, ouders van leden en 
vrijwilligers. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 
minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. 
Het bestuur kan met de uitslag van deze enquête een beeld 
krijgen van jullie mening en zicht krijgen op belangrijke 
onderdelen als trots en betrokkenheid. De uitkomsten gaan 
we gebruiken bij het bepalen van de koers voor de komende 
periode en we zullen de enquête jaarlijks gaan herhalen. We 
hopen op een hoge respons. 



Organisatie en communicatie

Binnen onze vereniging zijn veel mensen in hun vrije tijd en 
op vrijwillige basis actief de voetbalvereniging op allerlei 
vrijwiliggersfronten draaiende te houden. Veel mensen 
steken hier veel tijd in en daar zijn we natuurlijk erg trots op!
Als vereniging vinden we het belangrijk om te kijken hoe we 
zaken beter en efficiënter kunnen organiseren. Ook vinden 
we een goede communicatie belangrijk. Dit is de reden dat 
we op zoek zijn gegaan naar een onlineoplossing om dit nog 
beter te kunnen gaan doen. De vrijwilligerscommissie en een 
aantal mensen uit het bestuur hebben deze oplossing 
gevonden in Sportlink. Sportlink biedt online oplossingen 
voor de totale organisatie, administratie en communicatie 
voor  sportverenigingen. Voor de ledenadministratie 
werken we al met Sportlink. We hebben besloten om het 
aantal modules van Sportlink uit te breiden. 

Een belangrijke module die toegevoegd zal worden is de 
vrijwilligersmodule. Het plannen en organiseren van 
vrijwilligerswerk wordt hierdoor eenvoudiger en 
overzichtelijker. Ook zal er gecommuniceerd gaan worden 

De Grote Clubactie

Zaterdag 19 september is de landelijke lotenverkoop van 
de Grote Clubactie gestart. Ook wij doen mee en we willen 
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit zullen we i.v.m. 
Corona verantwoord en Coronaproof doen.  Het doel is dat we 
met de met opbrengst materialen etc voor de jeugd kunnen 
blijven aanschaffen. 
Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct 
naar onze clubkas gaat. 

Verantwoord loten verkopen
Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoor-
de manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de 
verkopers als de kopers. 

via de voetbal.nl app, de app die de meeste van onze leden en 
ouders al kennen. De voetbal.nl app zal ingericht gaan wor-
den als onze eigen verenigingsapp met o.a. nieuwsberichten, 
wedstrijdinformatie en de planning van de (verplichte) 
vrijwilligerstaken zoals de planning van de bardiensten. 

Een aantal mensen binnen de vereniging gaan de nieuwe 
modules verkennen, inrichten en stap voor stap  implemen-
teren.  Voor nu willen we iedereen vast vragen de Voetbal.
nl app op de telefoon te zetten, in te loggen en deze te gaan 
gebruiken zodat de communicatie via dit kanaal gevolgd kan 
worden. De app is gratis te downloaden in de Google Play sto-
re en de App store. Bij vragen over het niet kunnen inloggen 
of niet de juiste gegevens zien kun je contact opnemen met 
de ledenadministratie.

We houden jullie op de hoogte van de stappen die we om-
trent dit onderwerp aan het maken zijn.  Hou de bericht-
geving, instructies en verder uitleg dus goed in de gaten. 

Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkoop-
link en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op 
afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n 
werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje

Extra inkomsten hard nodig
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te beha-
len met behulp van de steun van familie, vrienden en inwo-
ners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun 
goed gebruiken.



VIP APP “Spaar voor je club” programma

Onze trotse sponsor Twinsport van Montfoort S.V.’19,
introduceert een speciale VIP APP “Spaar voor je club” 
programma. 

Wat houdt dit in? 
INTERSPORT heeft een VIP-programma. Dit houdt in dat je bij 
bijna op al je aankopen kunt sparen voor korting op je 
volgende aankoop bij INTERSPORT.

Hoe kun je sparen?
Om te sparen heb je geen plastic pasje meer nodig, maar de 
INTERSPORT VIP-app. Om maximaal te kunnen profiteren 
van alle voordelen is het van belang dat je de INTERSPORT 
VIP-app download. Deze app is gratis te downloaden in de 
Google Play store en de App store.

Als VIP-member geniet je dan onder andere van de volgende 
voordelen: 
•    Je spaart 2,5% VIP-saldo op al je aankopen.
•    Je ontvangt exclusieve acties en aanbiedingen.
•    Je bent altijd op de hoogte van de laatste product 
      releases en nieuwste collecties.

1e Termijn Contributie seizoen ‘20-‘21

Eind september zal de mailing van de facturatie en de 
automatische incasso van de contributies gaan plaatsvinden. 
Mocht je nog geen automatische incasso hebben, registreer je 
dan via de website van Montfoort S.V.’19! 
https://www.montfoortsv19.nl/739/machtiging-automati-
sche-incasso. 

Onderstaand overzicht de contributiebedragen voor het 
seizoen 20-21. Deze zijn vooralsnog ongewijzigd t.o.v. 19-20. 
De incasso van de 1e termijn is dan ook gebaseerd op deze 
bedragen. Indien je jaarbetaling hebt aangegeven, dan 
incasseren/factureren we bij de 1e termijn het gehele 
contributiebedrag. Wanneer je incasso/facturatie van 2 
termijnen hebt aangegeven, dan incasseren/factureren we 
de helft van dit bedrag.

Wat is er dan zo bijzonder aan deze app voor 
Montfoort S.V.’19 ?
•    De leden die lid worden in de VIP-app van Montfoort S.V.’19 
,     wordt op elke aankoop 2,5% gespaard voor de club!
•    Aan het einde van elk jaar komt er een gespaard bedrag          
     vrij voor Montfoort S.V.’19 om die te kunnen investeren in        
     goederen voor de club.
•   Om de leden van jullie club aan te melden moeten zij zelf       
     zich ‘aanmelden’ met een activatie code. Deze activatie     
     code is dus van groot belang! Activatiecode: montfoortsv19

Kijk op onderstaande afbeelding hoe je in de app kan regis-
treren en activeren. 

Namens de 
kledingcommissie 
van Montfoort S.V.’19

 

 Note! Normaliter presenteert het bestuur tijdens de 
Algemene ledenvergadering eventuele aanpassingen van 
de contributie en kunnen de leden hierop reageren. Omdat 
de Algemene ledenvergadering op een later moment wordt 
gehouden dan de facturatie/incasso van de 1e termijn, is het 
mogelijk dat de 2e termijn (in februari) afwijkt.

Voor vragen omtrent de contributie kun je een mail sturen 
naar contributie@montfoortsv19.nl. Met ingang van dit 
seizoen is het contributieteam uitgebreid naar 2. Naast 
William Bleij gaat Rachel Sprenkels zich inzetten om de 
administratie van de contributie “gladjes” te laten verlopen. 
Aangezien William heeft aangegeven dat hij aan het eind van 
het seizoen stopt met de administratie en zich wil inzetten op 
andere plekken binnen de vereniging, zijn we als bestuur blij 
met de vroegtijdige invulling van deze vacature door Rachel. 

https://www.montfoortsv19.nl/739/machtiging-automatische-incasso
https://www.montfoortsv19.nl/739/machtiging-automatische-incasso
http://contributie@montfoortsv19.nl


FAQ

- Ontvang ik een factuur bij automatische incasso? - Ontvang ik een factuur bij automatische incasso? 
Zowel bij automatische incasso als wanneer je de contributie zelf overmaakt, ontvang je van de vereniging een factuur. Op de 
factuur bij automatische incasso staat vermeld dat het bedrag wordt/is afgeschreven.

- Kunnen jullie mij verplichten voor het geven van een machtiging voor automatische incasso? 
Wij verplichten niemand voor het geven van een machtiging voor automatische incasso. De reden dat wij als vereniging over-
gaan naar automatische incasso is de jaarlijkse 
administratieve last. Ieder jaar zijn er weer veel vrijwilligers bezig om ervoor te zorgen dat de contributie wordt 
geïncasseerd. Het automatisch incasseren maakt het een stuk eenvoudiger. 

- Kan ik de contributie zelf blijven overmaken? 
Dat kan zeker, maar houdt er rekening mee dat er in de toekomst (mogelijk met ingang van volgend seizoen) administratieve 
kosten aan verbonden zitten. De hoogte hiervan moet nog worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. 

- Kan ik maandelijks mijn contributie laten incasseren?
Wij bieden op dit moment de mogelijkheid om de contributie in 1 of 2 termijnen te incasseren. Een maandelijkse incasso is 
(nog) niet mogelijk. Zijn er financiële uitdagingen waardoor je het moeilijk vindt om de contributie in 1 of 2 termijnen te betalen, 
dan kunnen we altijd kijken of er een betalings-
regeling getroffen kan worden. 

- Als ik gedurende het seizoen besluit om te stoppen met voetballen (bijv in november), hoef ik dan ook geen 
contributie meer te betalen?
Het lidmaatschap bij Montfoort S.V.’19 ga je minimaal aan voor een seizoen. Dus ook bij tussentijds opzeggen, dien je de contri-
butie voor de 2e seizoenhelft “gewoon” te voldoen. Er zijn uitzonderingen, waarbij we een andere aanpak kiezen (bijvoorbeeld 
langdurig blessureleed of ziekte). Deze zullen individueel worden behandeld.

- Wanneer stopt de automatische incasso?
Wanneer je besluit het lidmaatschap bij Montfoort S.V.’19 te beëindigen, dan stopt de automatische incasso ook. De machtiging 
komt hiermee te vervallen.

Rabo Clubsupport: Breng je stem uit en help onze jeugd!

Ook dit jaar doet Montfoort S.V.’19 weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Vanaf maandag 5 oktober tot en met zondag 25 
oktober kun je als lid van de Rabobank weer je stem uitbrengen op onze mooie vereniging. Door jouw stem uit te brengen 
ontvangen wij van de Rabobank een financiële bijdrage, die wij kunnen inzetten voor een speciaal doel. Dit jaar willen wij het 
bedrag koppelen aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal op alle niveaus (van Onder 8 tot en met Onder 19 en natuurlijk de 
Championsleague). Sinds dit seizoen wordt er binnen de jeugd extra aandacht besteed aan o.a. de techniek van niet-selectie 
teams. Hiervoor hebben wij een externe partij binnen de vereniging gehaald die ons hierbij gaat helpen. Het zal fantastisch zijn 
als we een deel van deze kosten kunnen betalen met de opbrengst van de Rabo Clubsupport actie.

Help ons met de ontwikkeling van de jeugd door jouw stem uit te brengen op onze mooie vereniging!

Hoe kun je stemmen? Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn 
Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.


