NIEUWSBRIEF 19 | Mei 2021
Verdeling van taken
Door het vertrek van Jos van Wijngaarden en het aanstaande vertrek van onze voorzitter Marian van Schipstal is er in het
bestuur gesproken over de taken die vrij komen en die wij als bestuur toch graag voor de korte termijn wel bezet en draaiende
willen blijven houden. Uiteraard blijven wij binnen het bestuur in gesprek om te kijken naar de juiste lange termijn oplossing en
mogelijke aanpassingen in de organisatiestructuur om deze zo efficiënt mogelijk in te richten.
Korte termijn invullingen van taken zijn:
• Voetbal Technische Zaken - De Voetbal Technische Zaken Senioren neemt gezamenlijk de honneurs waar en Lodewijk Drost
en Jos Hilhorst zijn vanuit de Voetbal Technische Zaken Senioren de aanspreekpunten.
Kijkend naar de taken die open komen te staan omtrent het vertrek van Marian van Schipstal hebben we de volgende zaken
kunnen verdelen onder diverse mensen binnen het bestuur
• Coördinatie vertrouwenscontactpersoon - Judy vd Berg
• Coördinatie Kinderopvang - Ad Spruit
• Coördinatie Gemeente Sociale aangelegenheden - Henk Werkhoven
• Contactpersoon met de Raad van Toezicht (RvT) - Benno Vendrig
Bestuur Montfoort S.V.’19

Status Kunstgrasvelden
Zoals bekend zijn we als bestuur en SBSH druk in gesprek met de gemeente over het vervangen van het kunstgras voor onze
velden 2 en 5. Bij de vervanging van de velden spelen diverse zaken een belangrijke rol waaronder het beschikbare budget
maar niet geheel onbelangrijk ook milieu en duurzaamheid. De meeste van ons weten inmiddels dat de huidige
rubberkorrel van de kunstgrasvelden met argusogen wordt bekeken gezien de milieuproblematiek. Op Europees niveau wordt
zelfs al gesproken dat de rubberkorrel op relatief korte termijn zal worden verboden net als eventueel een microplastic korrel.
Momenteel zijn wij met de gemeente en een kunstgrasleverancier in gesprek om als eerste vereniging in Europa gebruik te
gaan maken van kunstgrasvelden met een hout korrel. Deze combinatie is door de FIFA en de KNVB goedgekeurd en
gecertificeerd. Een aantal bestuursleden, leden van de SBSH en van de Voetbaltechnische Zaken Jeugd en Senioren hebben
een proefveldje al kunnen aanschouwen. Deze maand gaan ook nog een aantal spelers van de jeugd en senioren het
proefveldje met voetbalschoenen en bal beproeven.
Als op korte termijn het besluit wordt genomen dat de kunstgrasvelden met de hout korrel gebruikt kan gaan worden en er is
overeenstemming over de contractuele zaken dan hebben we voor het begin van het nieuwe seizoen twee nieuwe
kunstgrasvelden. Dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn. De bevindingen moeten nog even worden afgewacht. We houden
jullie op de hoogte.

Terras helaas nog niet open
Ondanks de versoepelingen sinds 19 mei, waaronder ook de mogelijkheid is om de terrassen op sportaccommodaties te openen hebben wij besloten om het terras nog niet te openen. Er zijn te veel restricties, zoals max 2 personen op 1,5 meter aan 1
tafel, max 50 personen en vooraf reserveren. We denken wel na wat we nog zouden kunnen organiseren, wanneer er verdere
versoepeling plaatsvindt.
Hou dus nog even vol, pak je terrasje lekker bij onze plaatselijke horeca en hopelijk tot snel op ons eigen honk.
Henk Werkhoven - Bestuurslid Horeca & evenementen

