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Van de voorzitter
Een kort woordje aan alle leden, vrijwilligers en een ieder die onze club een warm hart toe draagt.
Het coronavirus ontwricht momenteel onze hele samenleving, geen familiefeesten,
geen verjaardagsfeesten, geen evenementen en geen derde helft in onze kantine.
Wie had dit kunnen bedenken, het begon vorig jaar augustus zo mooi en iedereen ging er
voor en groot was de teleurstelling toen in maart alles op slot ging, begin augustus zag het
er weer goed uit en mogen we weer starten met de trainingen en wedstrijden maar dit was
helaas van korte duur ondanks alle inspanningen om dit mogelijk te maken.
Veel waardering voor alle leden en vrijwilligers die al het mogelijke doen en meedenken om toch te kunnen blijven sporten op
onze club. Ook heel veel waardering naar stichting Stam die geheel kosteloos de tent ter beschikking hebben gesteld om toch
nog wat van de derde helft mogelijk te maken, maar dat is momenteel ook al weer achterhaald.
Alleen met zijn allen kunnen we het virus er onder krijgen door je aan de regelgeving en richtlijnen te houden en dat is soms
best wel moeilijk en laten we niet proberen de scherpe randjes te zoeken om onmogelijke dingen toch mogelijk te maken, er
zijn jammer genoeg toch personen die erg luchtig met de regels omgaan, laten we elkaar wijzen op de regels waar nodig is.
Laten we met zijn allen uitkijken naar betere tijden dat alles weer normaal is en we weer verder kunnen bouwen aan onze
mooie vereniging.
Er zijn twee gezegdes, hou moed zolang je snot in je neus heb of het kan niet zo donker zijn of het wordt weer licht.
Duovoorzitter
Ad Spruit

Algemene Ledenvergadering 2020
Alles is dit jaar anders dan anders, zo ook de Algemene
Ledenvergadering. Als bestuur hebben wij het besluit
genomen om dit jaar de ledenvergadering online te
organiseren zodat wij onze leden toch kunnen bereiken.

De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk
twee weken voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
Verdere details over het online vergaderen worden gelijktijdig
gepubliceerd met de agenda.

Zet de datum in je agenda:

Heeft u geen ervaring met het online vergaderen dan is ons
verzoek om iemand te zoeken binnen uw familie- of
vriendenkring die u hierin kan ondersteunen. Uiteraard in
achtneming van de op dat moment geldende corona
richtlijnen.
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Jeugdvoetbal komende weken . . .
Helaas blijft Covid-19 ons leven beïnvloeden en heeft
iedereen wel een mening over alle maatregelen. Het met
elkaar oplossen blijkt toch wat moeilijker. Montfoort S.V.’19
volgt in ieder geval de algemene richtlijnen vanuit de
overheid en KNVB.
Na een paar weken zonder publiek te hebben gespeeld (was
ook alles behalve leuk), heeft de KNVB inmiddels voor het
amateurvoetbal alle competities voor zowel jeugd als
senioren tijdelijke stilgelegd. Hopelijk kunnen we deze
wedstrijden inhalen (kortere winterstop en langer doorgaan
in mei en juni), maar het is allemaal lastig voorspellen.
Gelukkig kunnen we wel met alle jeugdteams O8 t/m
O19 in teamverband blijven trainen
(dus ook de 18-jarige spelers bij JO19/MO19).
Naar mijn bescheiden mening is sporten (in de buitenlucht)
gezond en leuk mits we de richtlijnen blijven hanteren.
Lekker trainen en je gezonde verstand blijven gebruiken.
Onderlinge wedstrijdjes of toernooitjes zijn mogelijk binnen
de eigen club. De VTC jeugd zal samen met de coördinatoren
voor de komende weken een programma opstellen om naast

Publiek is nog steeds NIET toegestaan bij trainingen en
onderlinge wedstrijden.
Deze regel hebben we als club niet bedacht, maar zijn
onderdeel van de algemene maatregelen. We hopen echt dat
ouders en overige belangstellende zich hieraan blijven
houden (anders kunnen we onderlinge wedstrijdjes of
toernooitjes niet blijven organiseren). Het bestuur en de
begeleiding rondom de teams hebben hun handen vol onze
jeugdspelers op goede en gezonde wijze te kunnen laten
sporten en het kan niet de bedoeling zijn dat ze daarnaast
ook nog eens als agent moeten spelen om “volwassen”
publiek weg te sturen.
Omkleden en douchen doen we thuis.
Kleedkamers en kantine blijft gesloten komende weken.
We hopen dat alles weer snel zal normaliseren.
Desalniettemin wensen we alle jeugdspelers voor komende
weken toch veel voetbalplezier. Blijf gezond!
Marko Hoogenboom, bestuurslid Voetbal Zaken & VTC Jeugd

Enquête
In de nieuwsbrief van oktober hebben we al aangekondigd
dat er in oktober een enquête verstuurd wordt omdat we
benieuwd zijn hoe onze leden, ouders en vrijwilligers de
vereniging ervaren. Als het goed is heb je de enquête
afgelopen week in je mailbox ontvangen.

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.
Mocht je de enquête niet ontvangen hebben maar wel graag
in willen vullen stuur dan een mailtje naar
vrijwilligers@montfoortsv19.nl

Iedereen die betrokken is bij onze vereniging, willen we
vragen deze enquête in te vullen. Het invullen van de enquête
duurt maximaal 10 minuten en de gegevens worden anoniem Ik zorg dan dat je de enquête alsnog krijgt.
verwerkt.
Het bestuur kan met de uitslag van deze enquête een beeld
krijgen van de mening van de leden en zicht krijgen op
belangrijke onderdelen als trots en betrokkenheid.

Judy van den Berg, vrijwilligerszaken

