
Uitstel Algemene ledenvergadering verbouwing
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23-11-2020 is aangekondigd dat eind januari een ingelaste ledenvergadering 
georganiseerd zal worden in het kader van de status van de verbouwing. Als bestuur zijn wij echter tot de conclusie gekomen 
dat er nog wat aanvullende zaken uitgezocht moet worden voordat we de leden op een goede manier kunnen infomeren. 
Zo zijn wij onder andere nog in afwachting van antwoorden op gestelde vragen aan de gemeente en worden momenteel 
de mogelijkheden tot financiering nader onderzocht waarbij wij ook afhankelijk zijn van derden en wat uiteraard de nodige 
tijd vergt. Het verbouwingsproject heeft voor ons als bestuur momenteel de hoogste prioriteit en wij doen er alles aan om 
de juiste voorbereidingen te treffen zodat we met een helder en duidelijk verhaal onze leden kunnen infomeren. Wij vragen 
daarom nog even om jullie geduld. In maart zal in ieder geval een ingelaste ledenvergadering worden georganiseerd om de 
stand van zaken met jullie te delen, ook als wij op dat moment nog niet op alle vragen een antwoord hebben.
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Van de voorzitters….
2021 alweer, de eerste weken zijn alweer voorbij, de kop is eraf. 
Geen nieuwjaarsborrel dit jaar, om nog eens anekdotes van 2020 op te halen, en ook geen vooruitblik richting de toekomst. 
Daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om via deze weg iedereen een gezond en sportief 2021 te wensen. 
Gezond, in deze vreemde tijd een veelbesproken woord. Corona beheerst nog steeds ons leven, en met name onze vrije tijd 
hebben we hierdoor anders in moeten delen. 

We zijn dit seizoen nog maar weinig aan de bal geweest, en het ziet er niet naar uit dat dit binnen korte tijd zal gaan 
veranderen. De jeugd t/m onder de 19 mag trainen en op de zaterdagen wordt er met regelmaat een onderling toernooitje of 
een interne wedstrijd gespeeld om iedereen in conditie te houden. Voor de senioren ziet het er nog steeds somber uit. 
Geen trainingen of wedstrijden, laat staan een drankje of praatje in de derde helft. Elke persconferentie lijkt er weer een 
beperking bij te komen, hier hebben we als vereniging mee te dealen, en we beseffen binnen het bestuur zeker hoe zuur 
dit is voor iedereen.

Maar toch, namens het bestuur en symbolische proost op het nieuwe jaar, en hopen dat we weer snel een praatje langs 
de lijn kunnen maken tijdens een mooi potje voetbal.
Marian van Schipstal en Ad Spruit

Poortjes bij de toegang tot de velden
In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de aanleg, het onderhoud en vooral de renovatie van kunstgras-
velden. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft een zorgplichtdocument opgesteld waarin 
voornamelijk de focus ligt op het netjes omgaan met gebruikte materialen (rubber korrels) en het hergebruik hiervan op 
kunstgrasvelden. Voor ons als voetbalvereniging betekent dit bijvoorbeeld dat wij ervoor moeten zorgen dat wij zoveel als 
mogelijk hebben gedaan om verspreiding van rubber korrels buiten de velden te voorkomen. Wij hebben met elkaar namelijk 
de wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. Om deze reden zijn onlangs op de velden 1, 3 en 4 toegangs-
poorten met uitlooproosters en schoenbezems, in opdracht van de gemeente, gerealiseerd met als doel om de verspreiding 
van rubber korrels bij het verlaten van de velden te voorkomen. Het verdient misschien niet de schoonheidsprijs maar het is 
de plicht van gemeente en onze voetbalvereniging om dit uit te voeren. De velden 2 en 5 worden aangepast tijdens de 
renovatie van de kunstgrasvelden. Graag aan iedereen het verzoek om bij het verlaten van de velden je voetbalschoenen 
zoveel als mogelijk te ontdoen van de rubber korrels op de uitlooproosters.



Mooie initiatieven zoals sport voor jongeren: ga er mee door!
Aangespoord door de woorden van Mark Rutte in zijn laatste persconferentie heeft Montfoort S.V.’19 sinds het ingaan van de 
maatregelen om alleen onderling voetbalactiviteiten te mogen organiseren (24 oktober jl.) elke zaterdag en in de kerst-
vakantie activiteiten voor alle teams van de 4/5 jarigen t/m 019 aangeboden. Onze doelstelling was daarbij om ieder kind 
zoveel mogelijk te kunnen laten sporten, dat uitslagen niet belangrijk waren en dat alles in afstemming gebeurde met de 
KNVB, de GGD en onze Corona contactpersoon binnen de club Mats van Essen. Voor alle activiteiten is er zelfs met succes een 
Corona subsidie van 400 euro van de KNVB toegekend.

We hebben in deze periode verschillende soorten voetbalactiviteiten verzonnen (door de speciaal hiervoor opgerichte Corona 
league commissie) om ook de variatie voor onze jeugd erin te houden: circuittrainingen, trainingen door 1e elftal spelers, 
gemengde teams van meisjes en jongens, nieuwe spelvormen verzonnen (bv 9 tegen 9), 
laten wennen aan nieuwe spelvormen (van 8 tegen 8 naar 11 tegen 11) maar natuurlijk 
ook gewoon met je eigen team tegen een ander team. Het meest creatief was daarbij 
de JO16 met een bootcamp en een heuse strandtraining langs de Cattenbroekerplas. 
Ook het Curling  (georganiseerd door het JOC) was opgenomen in de activiteitenkalender.

De zaterdagen werden druk bezocht (schatting zo’n 95% van onze 500 leden) en 
reacties van de ouders waren zeer positief. We gaan hiermee door totdat de KNVB 
weer de competitie gaat organiseren.  
Peter Ros, VTC Jeugd 

Kersttoernooi Montfoort S.V.’19
Op 28 en 29 december 2020 organiseerde Montfoort S.V.’19 in samenwerking met de YellowBellies het traditionele 
Kerstzaalvoetbaltoernooi. Dit jaar was er alleen een grote verandering, in plaats van in zaal te voetballen speelde we de 
wedstrijden gewoon buiten op het veld. Bijzonder was dat het toernooi is georganiseerd door Montfoort S.V.‘19 trainers met 
een sportopleiding en YellowBellies stagiaires. Ze slaagden hiervoor met vlag en wimpel in hun doelstelling  om voor de jeugd 
in hun vakantie toch nog iets leuks te organiseren. Door de geweldige opkomst in alle leeftijdscategorieën was het toernooi 
een groot succes! 

Het waren 6 hele gezellige toernooitjes waar iedereen lekker kon  voetballen. 
Voor de teams die het toernooi wonnen was er per speler een heuse beker. 
Mede dankzij een hoop enthousiaste vrijwilligers is het toernooi zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Robin Stokman , trainer JO13-1 en werkzaam bij YellowBellies



Volle voetbalagenda voor de jeugd...
Ondanks alle beperkingen kan ik met trots melden dat Montfoort S.V.’19 er alles aan doet om de jeugd lekker buiten te laten 
sporten. Conform de richtlijnen en adviezen van de KNVB kunnen we de trainingen doordeweeks laten doorgaan en is de 
VTC samen met de coördinatoren in staat gebleken voor de zaterdagen een alternatief programma aan te bieden. Een groot 
compliment voor deze commissie is op z’n plaats. We realiseren ons dat er extra inspanningen wordt gevraagd van de leiders, 
trainers, coördinatoren en scheidsrechters. Ik denk dat ik namens alle jeugdspelers en ouders kan spreken en iedereen 
hiervoor hartelijk wil bedanken! 

In deze nieuwsbrief hebben jullie al meer kunnen lezen over de voetbalactiviteiten en het geslaagde kersttoernooi. Prachtige 
initiatieven! Verder hebben we in deze bizarre periode voor het eerst online bijeenkomsten georganiseerd. Samen met 
De Complete Techniek zijn inmiddels 2 online webinars gehouden voor onze trainers. Onderwerpen als speelwijze, 
spelprincipes, trainingsopbouw zijn in deze sessies besproken en hebben we trainers tips en tricks aangeboden. In de 
komende weken volgen nog meer webinars om trainers te blijven ondersteunen. Een jaar geleden hadden we dit niet voor 
mogelijk gehouden en nu doen we het gewoon.   

Alhoewel sporten in de buitenlucht gezond is wil ik nog wel een keer iedereen vragen scherp te blijven op afspraken die we 
met elkaar maken. Omkleden en douchen doen we thuis. We maken geen gebruik van kleedkamers voor besprekingen en 
voor en na de trainingen en onderlinge wedstrijden respecteren we de 1,5 meter. Kom niet te vroeg naar het sportpark en blijf 
na afloop niet hangen op en rondom de velden. Ook zijn ouders en publiek helaas nog steeds NIET toegestaan op het 
sportcomplex bij trainingen en onderlinge wedstrijden. Bij deze ook het vriendelijke doch dringende verzoek aan de 
begeleiding om jeugdspelers hier op te wijzen de mocht aandacht op algemene richtlijnen even verslappen. Spreek elkaar 
er op aan. Alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we deze voetbalactiviteiten op een veilige manier blijven 
aanbieden bij Montfoort S.V.’19.

Hopelijk hebben we de zwaarste Corona tijd gehad en vernemen we snel dat de competitie hervat kan gaan worden. 
Uiteindelijk is niets leuker dan echte wedstrijden te spelen met enthousiaste ouders langs de lijn. 
Marko Hoogenboom, bestuurslid Voetbalzaken & VTC Jeugd 

Senioren
Bij elke persconferentie van Mark Rutte hebben we de hoop dat er versoepelingen worden aangekondigd. Inmiddels weten 
we dat het er helaas alleen maar somberder gaat uitzien. Het zal nog een heel gedoe worden om deze voetbalcompetitie op 
een beetje normale manier te kunnen uitspelen. Als TC zijn we daarom al druk bezig richting volgend seizoen. Binnenkort 
zullen we daarom online in gesprek gaan met alle leiders en trainers.

Maar ook dit seizoen willen we er, volgens oud Montfoorts gebruik, toch nog wel iets leuks van maken. Wat gaan we 
bijvoorbeeld doen als we weer in teamverband mogen trainen om maar te zwijgen over het tijdstip dat de kantine weer 
open mag? Maar tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we mogen gebruiken.

Een grote online voetbalquiz is zo maar een ding waar aan gewerkt wordt. Maar ook naar jullie input zijn we benieuwd. 
Dus kom met leuke originele ideeën om de komende weken of maanden toch iets gezamenlijks te kunnen ontplooien.
Jullie input ontvang ik graag via voetbalzakensenioren@montfoortsv19.nl

Laten we er met z’n allen het beste van maken en laten zien waar we als stad Montfoort om bekend staan. 
Jos van Wijngaarden, bestuurslid voetbalzaken senioren 

mailto:voetbalzakensenioren%40montfoortsv19.nl?subject=


Notulen Algemene ledenvergadering 23-11-2020
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 23-11-2020 zal tijdens de bestuursvergadering 28-01-2021 in 
behandeling worden genomen. Zodra de notulen is goedgekeurd zal deze als conceptversie beschikbaar komen op de 
website. Bij de eerstkomende Algemene ledenvergadering van het seizoen 2021-2022 zal de notulen vervolgens ter
 goedkeuring aan de leden worden aangeboden.

Enquête 
Eind oktober hebben we alle leden, vrijwilligers en betrokken van onze vereniging gevraagd om een enquête in te vullen over 
onze vereniging. We hebben o.a. vragen gesteld over de organisatie, waar betrokkenen trots op zijn, over het vrijwilligerswerk, 
wat gaat goed, wat kan beter en wat willen betrokkenen meegeven aan het bestuur. 

De enquête is door 463 respondenten van jong tot oud ingevuld, een mooi resultaat. In februari zullen we jullie een 
terugkoppeling geven van de resultaten en jullie laten weten met welke onderwerpen die naar voor zijn gekomen we aan 
de slag willen. We zullen de enquête ieder jaar gaan herhalen. 

Contributie
Als bestuur hebben we besloten om de KNVB  richtlijnen te volgen en de contributie gewoon te innen. We zijn ons ervan 
bewust dat dit helemaal niet zo gewoon is.  Je betaalt immers contributie om te voetballen en dat is met name voor de 
senioren dit seizoen bijna helemaal niet mogelijk. Het zijn echter ongewone tijden en we willen als vereniging ook in de 
toekomst een financieel gezonde vereniging zijn voor de leden. We moeten samen door deze moeilijke tijden heen. 
Niet het bestuur maar jullie als leden zijn zelf de vereniging. Dit geldt in goede tijden maar ook nu tijdens de coronacrisis. 
We vertrouwen op jullie begrip, loyaliteit en saamhorigheid.

Automatische Incasso
Al veel leden hebben een automatische incasso afgegeven voor de contributie. Dat is heel prettig en hier zijn we heel blij mee. 
Het scheelt namelijk aanzienlijk veel tijd voor de administratieve verwerking en het is natuurlijk ook voor jezelf prettig dat de 
betaling voor je wordt geregeld. 

Wist je trouwens dat je een automatische incasso tot 8 weken na afschrijving nog kunt laten terugstorten mocht je het niet 
eens zijn met de afschrijving? We willen een oproep doen aan de leden die nog geen automatische incasso hebben 
afgegeven. 

Zou je de financiële afdeling van de vereniging willen helpen door het automatische incasso formulier op onze website in te 
vullen. Dat kan via de volgende link: https://www.montfoortsv19.nl/738/formulier-automatische-incasso/. 
Bij handmatige betalingen zijn we genoodzaakt om vanaf volgend seizoen 6 euro administratiekosten per jaar in rekening te 
brengen. 

Alvast bedankt en we vertrouwen op je medewerking!
Hans van der Stok, penningmeester
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