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Tot ziens langs de lijn…
In oktober 2020 heb ik aangegeven aan het einde van het seizoen te gaan stoppen als voorzitter. Ik had gehoopt, en velen met 
mij, op een heel ander seizoen dan dat we nu achter de rug hebben. Achter de schermen zijn we wel het gehele seizoen druk 
bezig geweest met allerlei regelzaken.

Per 1 juli 2021 zal ik niet meer in functie zijn als voorzitter, en zal Ad Spruit het even alleen op zich nemen. We zijn binnen het 
bestuur bezig geweest met een profiel van voorzitter samen te stellen. Ik hoop natuurlijk dat mijn plek snel ingevuld gaat 
worden.

Graag wil ik dit moment gebruik maken om mijn collega’s bestuursleden te bedanken voor de samenwerking. Het ging niet 
altijd even gemakkelijk, maar als ik terugkijk is er veel werk verzet de afgelopen 2 jaren. Daarnaast ook een bedankje voor alle 
andere vrijwilligers, want zonder vrijwilligers heeft een club geen bestaan.
Blijf ik iets voor de club doen? Daar heb ik mij nog niet mee bezig gehouden. Ik zal zeker langs de lijn te vinden zijn bij verschil-
lende wedstrijden.

Dus voor nu, tot ziens langs de lijn en hopelijk snel weer in de kantine om samen een drankje te gaan doen.

Sportieve groet,
Marian van Schipstal

Marian Bedankt!
Namens het Bestuur en alle leden willen we Marian bedanken voor haar enorme 
inzet voor de vereniging. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we  
afscheid van haar genomen als bestuurslid. Uiteraard zal er ook nog een afscheid
 volgen met de ledenvergadering. 

Van het bestuur...
Het seizoen is ten einde. Een apart en een raar seizoen voor iedereen door de Corona pandemie. Ook het bestuur heeft door 
deze situatie een ander seizoen gehad. Gelukkig weten we allemaal dat de Corona situatie allemaal positief aan het 
verbeteren is. Het bestuur kijkt vooruit ! 

Afgelopen vrijdag 17 juni is het bestuur bij elkaar geweest om vooruit 
te kijken. Geen standaard bestuursvergadering, maar een bijeenkomst 
olv van Paul Baan om te kijken hoe we nu functioneren als bestuur en 
hoe we in de toekomst zouden kunnen functioneren. We hebben met 
elkaar mogen “dromen”. Daar kwamen veel zinvolle, goede en 
verrassende zaken uit naar een tweede sessie aan. 

Wij kijken ernaar uit. Uiteraard zullen de uitkomsten in de loop van het 
nieuwe seizoen met jullie gecommuniceerd worden. 



Status Verbouwing
Wij zouden als bestuur eind juni/medio juli terugkomen voor een nieuwe informatieavond omtrent de status van de 
verbouwing van de kantine Noord. Spijtig genoeg kunnen wij nog niet veel meer nieuwe informatie leveren tijdens de vorige 
informatieavond. 

De financiële status omtrent een mogelijke lening ten opzichte van de begroting en de mogelijkheid om een gemeentegarantie 
the verkrijgen hebben vertraging opgelopen. Hierdoor kunnen wij onze leden niet goed informeren. Om deze reden hebben 
wij als bestuur besloten om de informatieavond door te schuiven naar het begin van het seizoen 2021-2022.

Status Renovatie Kunstgrasvelden
Op dit moment staan alle signalen op groen voor de renovatie van de 2 oude kunstgrasvelden (veld 2 en 5). Er wordt hard 
gewerkt aan de laatste details in de contractvoorwaarden en als dit allemaal positief wordt afgerond is de planning dat deze 
nieuwe kunstgrasvelden in de periode van 12 juli t/m 20 augustus worden aangelegd. Wij krijgen als vereniging de primeur in 
Europa dat wij als eerste voetbalvereniging gebruik gaan maken van kunstgrasvelden met een milieuvriendelijke hout korrel 
als infill. De leverancier, Condor Grass, gaat de velden gedurende een jaar monitoren. Hierbij wordt gekeken naar 
gebruikersuren, stabiliteit, gebruikerservaring en onderhoud. Ook de KNVB zal in dit traject worden betrokken. 

Reanimatiecursus
6 minuten………Wanneer Nederland straks in de EK-finale na 90 minuten met 1-0 voorstaat lijken 6 minuten extra speeltijd een 
eeuwigheid te duren. Dezelfde 6 minuten voelen ineens heel anders in geval van hartfalen…… Als namelijk binnen zes minuten 
na hartfalen gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt is de overlevingskans groot: 70%. Elke minuut dat er later wordt gestart 
met de reanimatie betekent dat de kansen van het slachtoffer met 10% afneemt. De recente gebeurtenissen met Deense 
voetballer Christian Eriksen hebben diepe indruk gemaakt op de hele wereld. Zo ook op de spelers van Montfoort SV’19 JO14-2. 
Toen een paar dagen later één van de spelers nauw betrokken was bij een reanimatie op de Cattenbroekerplas werd het idee 
geboren om deze vervelende ervaring uit te laten groeien tot iets positief door met spelers, begeleiders en ouders een 
reanimatie-cursus te volgen. Binnen 1 dag schreven alle 14 spelers + 18 ouders zich in en werd er contact opgenomen met 
Mats van Essen (verzorger van ons eerste elftal). Mats bleek al bezig met de voorbereidingen om reanimatie-cursussen binnen 
de club te gaan verzorgen en we kunnen melden dat de eerste groep van 16 personen van JO14-2 al op 15 juli de 
reanimatie-cursus (onder leiding van een professionele partij) gaat doen. Het is de bedoeling dat komend seizoen nog veel 
meer mensen via de vereniging worden opgeleid. Houd daarvoor de bekende communicatie-kanalen dus goed in de gaten

Evenementen Commissie
De afgelopen tijd heeft het eerste gesprek plaatsgevonden voor de nieuwe evenementen commissie voor de senioren voor 
volgend seizoen. Hierbij ontstond al snel veel enthousiasme onder leden uit diverse teams die de komende tijd met elkaar 
gaan kijken hoe we evenementen voor senioren volgend seizoen willen inrichten. De nieuwe evenementen commissie bestaat 
uit Robin Stokman (2e), Daan van Lieshout (3e), Max Appeldoorn (6e), Fabian van den Berg (6e), Rick Rozendal (7e), Daryl de 
Jong (vr2) en Angela Verlaan (vr2). In juli zullen zij een concept kalender gaan maken waarbij al snel de ambitie is uitgespro-
ken om o.a. de playbackshow, Super Saterdays en het 6to6 toernooi weer terug te laten keren waardoor we na een rustig jaar 
weer een bruisende vereniging worden.



Teamindelingen Jeugd Seizoen 2021-2022
Ondanks dat we positieve zaken zien ontwikkelen rondom Corona, zijn er nog wel wat onzekerheden en lopen zaken anders 
dan normaal. Echter, we gaan er van uit dat we in september van start kunnen gaan met een nieuwe “normaal” seizoen 21-22. 

Wat betreft voorbereiding op het nieuwe seizoen kunnen we het volgende melden;
 • De clusters (boven-, midden- en onderbouw en meiden) hebben een inventarisatie gedaan en zijn tot een 
 voorlopige teamindeling gekomen. 
 • Deze maand is de VTC Jeugd samen met de clusters aan het bekijken of we iedereen op het juiste niveau gaat 
 spelen en dat we per leeftijdsgroep goed gaan uitkomen qua aantallen (spelers per team en aantal teams).
 • Eind juni kunnen we dan nog wat laatste twijfels en opties afstemmen. Indien wenselijk nog wat aanpassen doen 
 om uiteindelijk het totale plaatje voor de jeugd goed ingevuld te krijgen. Ook zal dan de begeleiding van alle 
 jeugdteams definitief gemaakt moeten worden. 
 • Uiterlijk in het eerste weekend van juli zullen we de teamindeling communiceren.

Het indelen van alle jeugdteams is een enorme klus (circa 50 teams). Mede naar aanleiding van de input van de leiders en 
trainers bepaalt de commissie Voetbalzaken Jeugd (Clusters & VTC Jeugd) de definitieve teamindeling. We proberen het 
voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren waarbij het uitgangspunt is dat iedereen op leeftijd en z’n eigen niveau kan 
voetballen. 

Jeugd (selectie) trainers
In de afgelopen maanden zijn grote stappen gemaakt met de invulling van de selectietrainers voor het komend seizoen. 
Met trots kunnen we melden dat we erin geslaagd zijn onze huidige selectietrainers ook voor komend seizoen 2021-22 te 
behouden. 

Chris de Graaf zal de JO19-1 onder zijn hoede nemen en er alles aan doen er een stabiele 4e divisieteam van te maken. Om in 
de toekomst met ons eerste elftal op niveau te blijven spelen, is het belangrijk dat de JO19-1 op niveau blijft spelen zodat ieder 
jaar weer spelers kunnen doorstromen naar de A-selectie of B-selectie.  Ook zijn we erg verheugd dat Paul Schouten heeft 
aangegeven ook komend seizoen de JO17-1 onder zijn hoede te nemen. De JO17-1 is een belangrijk team voor de club, omdat 
daar toch jeugdspelers zullen moeten worden klaargestoomd voor het grotere werk (JO19-1 op 4e divisie niveau). 

Verder hebben de overige selectieteamtrainers aangegeven komend seizoen weer vol overgave aan de slag te gaan bij 
Montfoort S.V.’19. We hebben een goed trainerskorps in huis en zijn uiterst content dat “eigen trainers” zich ook kunnen blijven 
ontwikkelen. We wensen dan ook Daan Boogaard (JO16-1), Marius Jonkers (JO15-1), Peter Oudshoorn (JO14-1), Robin Stokman 
(JO13-1), Lars Goergen (JO12-1), Menno Bergwerf (JO11-1), Edwin de Jong (JO10-1) bij deze alvast heel veel succes in komend 
seizoen. Nick Bouman gaat bij Hercules voetballen en heeft daardoor minder tijd als trainer/leider een elftal te begeleiden. 
Erg jammer maar we zijn nog in gesprek om hem op een of andere manier te blijven binden aan Montfoort S.V.’19. 
We wensen Nick als voetballer uiteraard veel succes bij Hercules. Met Sten Vergeer (JO9-1) en Joey Bon (JO8-1) hebben we 
twee jonge trainers gevonden die eerste stappen gaan maken als selectietrainer bij Montfoort S.V.’19. We zullen Sten en Joey in 
het begin wat moeten helpen maar hebben er ook alle vertrouwen in dat we hier twee toppers in huis hebben. Veel succes!

Ook voor de overige teams, zowel Jongens als Meiden, hebben we in de meeste gevallen weer trainers weer weten te strikken. 
Hier zijn we erg blij mee want zo kunnen we ALLE jeugdteams ook 2x per week een goede en leuke training aanbieden. We 
waarderen enorm de inzet en betrokkenheid van onze jeugdtrainers. Zodra we verder zijn met de teamindelingen, zullen we 
hopelijk voor alle teams een goede invulling van de begeleiding (trainers en leiders) kunnen rondmaken. Uiteraard rekenen 
we dan weer op de bereidheid van ouders, vrijwilligers en oudere jeugdspelers die het ieder jaar toch weer mogelijk maken 
dat alle teams op pad te kunnen gaan. Verder hopen we dat spelende senioren en selectiespelers vaker een uurtje kunnen 
vrijmaken om onze jeugd het voetballen bij te brengen. Immers, in hun eigen jeugd hebben ze altijd trainers en leiders gehad 
die (hopelijk) hebben bijgedragen aan de voetballer die ze nu zijn!



Alle jeugdtrainers in nieuwe clubkleding   
Bij deze willen wij alle jeugdtrainers bij Montfoort S.V.’19 nog eens hartelijk danken voor de inzet in het afgelopen seizoen. 
Ondanks de lastige omstandigheden en beperkingen, hebben we onze jeugdleden toch heerlijk kunnen laten sporten. 
In weer en wind waren jullie op het veld om voor onze jeugdspelers trainingen te verzorgen. Zonder alle (vrijwillige) trainers 
was dat niet mogelijk geweest. 

Voetbalzaken Jeugd heeft samen met Kledingcommissie (Cesanne en Bart) het initiatief genomen om alle jeugdtrainers ze 
voorzien van mooie clubkleding. Als blijk van waardering konden de jeugdtrainers afgelopen week clubkleding uitkiezen 
(uiteraard met embleem van de club, clubnaam op de rug en eigen initialen op de borst). De trainers konden kiezen uit een 
set shirt/short/sokken, een trainingspak of een windjack. Als voetbalclub willen dat niet alleen onze voetballende leden er 
netjes bijlopen, maar ook onze jeugdtrainers in de mooie clubkleding van Quick. Fantastisch toch dat al onze jeugdtrainers er 
structureel keurig en herkenbaar bij lopen. 


