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Aftreden bestuurslid Jos van Wijngaarden
Zoals reeds bekend zal zijn bij vele leden heeft Jos van Wijngaarden, bestuurslid voetbalzaken senioren, onlangs besloten om
zijn functie per direct neer te leggen. Er is helaas een verschil van inzicht ontstaan met betrekking tot de uitvoering van de
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 bedanken voor de vele jaren inzet
voor de club en zullen nog op een gepaste manier afscheid nemen van Jos.
We beraden ons als bestuur over de invulling van het gat wat hierdoor is ontstaan.
Het bestuur van Montfoort S.V.’19

Nieuws vanuit het Kantine en Evenementenfront
Helaas hebben wij de afgelopen maanden weinig kunnen doen. Gelukkig worden nu de eerste stappen gezet in het
openingsplan “terug naar Normaal”. Vanaf 28 april verdwijnt de avondklok, mogen de terrassen en winkels weer open en
mogen wij thuis weer meer mensen ontvangen. Helaas nog geen verruiming voor ons als sportvereniging. Dit betekent dat
wij nog geen toeschouwers mogen ontvangen of de kantine/terras openstellen. Dat betekent nog even volhouden met elkaar.
We snappen dat het gezellig is om na een training of onderling wedstrijdje nog even gezellig na te praten met elkaar, maar
laten we het binnen de perken houden. De RIVM regels geven aan dat je na een training of wedstrijdje direct het sportpark
moet verlaten. Laten we voorkomen dat er sancties opgelegd worden vanuit de gemeente en dat als we weer iets zouden
kunnen doen dit dan niet mogen.
Want hopelijk komen er binnen nu en een paar maanden ook voor ons als sportvereniging weer verruiming. Als het zover is
zullen wij zeker kijken of er mogelijkheden zijn om iets te doen en het verenigingsgevoel weer op te starten. Mocht iemand
een idee hebben schroom niet en mail het mij via horeca@montfoortsv19.nl
De Pubquiz voor de senioren is eerder vanwege de avondklok uitgesteld. Nu de avondklok gaat verdwijnen gaan wij deze
opnieuw inplannen. Wanneer dit gaat plaatsvinden horen jullie binnenkort. Helaas heeft de Evenementencommissie heeft
aangegeven na dit seizoen te stoppen. Na lange tijd dit te hebben gedaan en vinden zij het tijd om het stokje over te dragen.
Hieronder doen zij een oproep aan jullie om op te staan en de club te helpen om weer leuke dingen te organiseren als het
weer kan. Heb je interesse meld je!
Beste sportvrienden,
Hoewel het misschien wat gek klinkt in een jaar zonder voetbal, feesten en evenementen is voor ons de tijd gekomen om
het stokje over te gaan dragen.De meeste leden zitten al meer dan 20 jaar in deze commissie en hebben dit altijd met enorm
veel plezier gedaan. Playbackshows, themafeesten, familiedagen, openingsfeest, alles is al voorbijgekomen en hebben we als
commissie altijd onwijs van genoten.
Een leuke frisse groep zou weer voor nieuw elan kunnen zorgen om ook weer leuke feesten en activiteiten neer te gaan
zetten. Wat ons betreft was het een feestje om in zo’n leuke commissie gezeten te hebben en kunnen we het iedereen van
harte aanbevelen.
Schroom niet en meld je aan individueel of als groepje!
Heb je interesse of wil je meer weten mail dan naar henkwerkhoven@hetnet.nl
Met sportieve groet,
Evenementencommissie Montfoort SV’19
Chantal, Marco, Nicky, Lodewijk en Joke

Vertrouwenscontactpersoon
Montfoort S.V.’19 is een vereniging gerund door vrijwilligers die er voor zorgen dat het bruist van de activiteiten, midden in de
samenleving staat en mooie prestaties levert waar we met z’n allen trots op zijn in Montfoort. Daarnaast zorgt de club voor
een klimaat waar een ieder zich fijn en veilig voelt ongeacht seksuele geaardheid, huidskleur of religie.
Toch kan het gebeuren dat een sporter, trainer, begeleider of vrijwilliger in een situatie komt waarin hij/zij zich niet veilig
voelt. Denk dan bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten of geweld.
Als een dergelijke situatie zich voordoet is het natuurlijk het beste dat het “slachtoffer” dit zelf bespreekbaar maakt.
Maar soms kunnen vervelende situaties niet met anderen gedeeld worden omdat er enerzijds geen vertrouwen is of omdat
de groepsdruk te groot is. In dat geval is het fijn dat er een onafhankelijk persoon binnen de club beschikbaar is waar men in
eerste instantie heen kan gaan. Dit is een vertrouwenscontactpersoon. Montfoortsv’19 vindt dit belangrijk en heeft daarom
de expertise in huis om adequaat op te treden middels een vertrouwenscontactpersoon (VCP). In de nieuwsbrief van maart
hebben we jullie geïnformeerd over de vertrouwenscontactpersoon. Hieronder nogmaals een korte uitleg wat een
vertrouwenscontactpersoon is en stellen de vertrouwenscontactpersonen Carel Doesburg en Angela Groen-Vendrig zich
voor.
Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt voor een luisterend oor, hulp en
ondersteuning. De vertrouwenscontactpersoon heeft een training gevolgd bij het NOC*NSF en is op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Tevens kan de vertrouwenscontactpersoon de vereniging adviseren omtrent
preventieve maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Als een sporter, trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder zich
bij de vertrouwenscontactpersoon meldt zal deze luisteren naar zijn/haar verhaal. Samen wordt er gekeken wat de beste
oplossing is binnen de vereniging of daarbuiten. Een vertrouwens contactpersoon is geen psycholoog of maatschappelijk
werker. Hij/zij kan dus jouw probleem niet oplossen, maar - indien nodig - kan hij/zij je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld
het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF of naar een andere hulpverlener. Het verschil tussen een
vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon is dat de VCP met name een begeleidende rol heeft in welke stappen je
kunt ondernemen, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.
Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij Montfoort S.V.’19
Carel Doesburg
Ik ben vader van 2 voetballende zonen bij Montfoort S.V.’19 en de afgelopen jaren altijd wel op de een of andere manier
actief binnen de club. Van leider, trainer, vlagger, onderhoud tot betrokken ouder. In het dagelijks leven ben in werkzaam
bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als Wachtcommandant/brandweerman en draag mede bij aan zorg voor een
veilig Rotterdam Noord/ Hilgersberg/Schiebroek. Het bestrijden van incidenten in een complex verzorgingsgebied met een
multiculturele samenleving vraagt om een sociaal flexibele houding en oplossingsgerichte vaardigheden welke ik als VCP’er
ook op een goede manier kan inzetten. Ik merk dat op het werk, tijdens het sporten en m’n dagelijks leven er altijd kans is
op ongewenste gedrag en dat dit een grote impact heeft op betrokken personen. Door adequaat te reageren en op de juiste
wijze te handelen kan erger worden voorkomen. De expertise die ik in de cursus VCP heb opgedaan wil ik hierbij gebruiken
om je verder te helpen door het probleem in kaart te brengen zodat je doorverwezen kan worden naar de juiste instanties.
Ik hoop dat door de aanwezigheid van VCP’ers binnen Montfoortsv’19 er een preventieve werking uitgaat maar schroom
zeker niet om me aan te spreken, te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar op: 06-11352800 of vertrouwenscontactpersoon@
montfoortsv19.nlof wellicht langs de lijn als dit weer kan en mag.
Angela Groen-Vendrig
Ik ben moeder van een zoon die al sinds zijn 5e met veel plezier bij Montfoort voetbalt. Ik ben opgegroeid in Nieuwegein en
woon sinds 1999 in Montfoort. Ik werk inmiddels ruim 10 jaar voor een onderwijsadviesbureau waarbij ik de laatste jaren ook
werkzaam ben als extern vertrouwenspersoon en extern klachtencoördinator. Ik heb gemerkt dat het bieden van een
luisterend oor en het meedenken over een mogelijke oplossing voor een probleem vaak kan voorkomen dat het escaleert.
Dus als je ergens mee zit met betrekking tot ongewenst gedrag op de voetbalvereniging, aarzel dan niet om één van ons te
benaderen. Ik ben bereikbaar op: 0649647721 of vertrouwenscontactpersoon@montfoortsv19.nl

