NIEUWSBRIEF 21 | Augustus 2021
Beste leden, vrijwilligers en sponsoren
Het voetbalseizoen gaat weer starten, laten we hopen dat we dit nieuwe seizoen geheel kunnen uitspelen en dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten langs de lijn en in de kantine onder het genot van een hapje en drankje. Dit hebben we de afgelopen
periode erg gemist, maar laten we nog wel de regels opvolgen die nog steeds gelden rondom Covid, dit is in het belang van
iedereen zijn gezondheid.
Onze vrijwilligers hebben in de vakantieperiode weer hun uiterste best gedaan om alles op en rond onze accommodaties op
orde te brengen en dat alle materialen weer up to date zijn, heel veel waardering hiervoor.
Zoals het er nu uitziet kunnen we in de week van 30 augustus onze twee gerenoveerde velden in gebruik nemen hier wordt
momenteel de laatste hand aan gelegd, dezen velden zijn niet meer met Rubber infil maar met geconserveerde houtkorrels,
hiermee hebben wij de primeur van de eerste velden in Europa die op deze manier zijn aangelegd.
Het bestuur gaat op korte termijn een update uitbrengen over de stand van zaken betreffende de renovatie van de
accommodatie noord, het streven is om bij aanvang van seizoen 2022-2023 daar onze intrek in te nemen.
Heel veel dank naar onze sponsoren die ons allemaal trouw zijn gebleven wat voor sommige sponsoren best moeilijke tijden
zijn, zij hebben ons altijd gesteund laten wij hen nu steunen waar mogelijk, koop lokaal.
Ik wens een ieder een sportief seizoen en heel veel plezier met de prestaties op de velden.
Sportieve groet.
Ad Spruit, voorzitter

Communicatie
Vanaf 1 augustus is onze nieuwe website in de lucht. Naast alle functies van de oude website is het, het grote pluspunt van
de nieuwe website de integratie met Sportlink. Dit betekent dat alle leden en teamindelingen automatisch op de website
verschijnen en ook oefenwedstrijden, scheidsrechters en andere wedstrijdzaken direct worden gedeeld.
Daarnaast kan alle informatie ook gedeeld worden via de voetbal.nl app. De voetbal.nl app wordt dus een belangrijk
communicatiemiddel om jullie op de hoogte te houden van alle voetbalzaken. Dit jaar zullen we ook een start maken om de
vrijwilligerstaken via de app te communiceren en te plannen.
Vanaf dit seizoen stoppen we met het maken van een maandelijkse nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat we het nieuws
vanuit de vereniging sneller willen communiceren en we nu gebruik maken van de nieuwe website met de integratie met de
voetbal.nl app.
Houdt dus de website en de voetbal.nl app in de gaten om op de hoogte te blijven van alle voetbalzaken. Daarnaast blijven we
ook communiceren via facebook en twitter.
Mocht je de voetbal.nl app nog niet geïnstalleerd hebben op je telefoon, doe dit dan snel.
De app is te vinden in de app store of te downloaden via onderstaand QR code.
Klik HIER voor meer uitleg over het registreren, inloggen en
koppelen van gebruiker in de voetbal.nl app.
Klik HIER voor meer uitleg over het gebruik van de app voor ouders

Kantinezaken
Ja we mogen weer!!!
Het voetbalseizoen begint weer langzamer op gang te komen. Ook wij mochten eindelijk weer open en hebben inmiddels op
Zuid een paar zaterdagen achter de rug. Leuk om elkaar weer te zien en te spreken op de club. Hebben we met elkaar lang
moeten missen. Hopelijk blijft het zich allemaal goed ontwikkelen en kunnen we door.
Daar spelen we zelf uiteraard ook een belangrijke rol in.
Bij ons gelden ook de regels die voor de horeca van toepassing zijn, dus:
Een vaste zitplaats is verplicht.
1,5 meter afstand houden van elkaar.
Entertainment is niet toegestaan. Er mag geen harde muziek gedraaid worden.
Ons verzoek is dan ook je te houden aan deze regels. Belangrijk voor ieders gezondheid maar ook zonde als wij bij een controle
waarschuwingen of boetes krijgen. Tevens is het voor de barcommissie en bestuur niet leuk om steeds politieagentje te
moeten spelen. Ook zij/wij staan er voor hun plezier.
Daarnaast gaan we nog aan de slag met het terras. Als de velden klaar zal het stukje opgebroken grond nog betegeld gaan
worden, zodat wij hier ook zitplaatsen kunnen creëren. Tevens denken wij nog na over het overkappen met een tent of
parasols.
Statiegeld plastic flesjes: Zoals jullie misschien al hebben ervaren is er vanaf 1 juli 2021 landelijk statiegeld van € 0,15
ingevoerd op alle PET plastic flessen. Dit hebben wij doorberekend in onze prijs. Als sportvereniging zijn wij niet verplicht om
statiegeldflessen in te nemen, Het is dus niet mogelijk om bij ons flesje in te leveren en statiegeld terug te vragen. Wel hebben
wij in beide kantines een vrijwillig innamepunt gecreëerd in de vorm van een innamecontainer.
Hierin kunnen jullie de flesjes deponeren. Het statiegeld komt dan ten goede aan de club en wij gaan de opbrengst gebruiken
voor de Grote Familiedag Jeugd en Senioren die onze nieuwe Evenementencommissie jaarlijks aan het slot van het seizoen
wil organiseren. Mochten je toch zelf het statiegeld willen hebben dan moet je het flesje zelf inleveren bij een supermarkt oid.
Met het doorvoeren van statiegeld aanpassing hebben wij kritisch gekeken naar alle prijzen en assortiment. Aangezien
de frisdrankfabrikanten, brouwerijen en leveranciers van foodproducten hun inkoopprijzen de afgelopen tijd wat hebben
verhoogt, hebben wij een aantal producten ook iets in prijs verhoogd (varieert van € 0,10 tot € 0,25).
Bezetting kantine en keuken:
Wij hebben nog te maken met 2 kantines waarvoor bezetting geregeld moet worden. Dat is best wel een uitdaging. Er zijn
niet alleen wedstrijden op de welbekende zaterdag, maar ook op zondag speelt nog een team, spelen er 2 damesteams
op vrijdagavond en is er op donderdag nog een trainingsavond. Het liefst wil je als club je leden op deze momenten na de
wedstrijd voorzien van een hapje en drankje.
Voor kantine Noord vragen we ouders op de zaterdagen om bardiensten te draaien. In kantine Zuid worden senioren teams
op zaterdag vanaf het einde van de middag ingedeeld om bardienst te draaien maar zijn we nog op zoek naar mensen die
de overige bar- en keukendiensten willen draaien. De groep van vaste mensen is behoorlijk gekrompen, waardoor er steeds
meer druk op een klein groepje komt te liggen. Een voorbeeld hiervan is de keuken waar we nu nog 1 vaste kracht hebben en
die dus wekelijks van 12.00-18.00 aan de slag moet. Dat is natuurlijk geen gezonde situatie !!!
Wij zijn dus dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen in kantine Zuid voor de keuken en achter de bar.
Voor het helpen in de keuken geldt een vergoeding en ook als je nog op school zit of studeert krijg je voor een bardienst een
kleine vergoeding. Dus ook jongens of meiden vanaf 16 jaar, die iets willen bijverdienen meld je aan.
We zoeken ook nog barcaptains. De barcaptains hebben op zaterdag de coördinatie achter de bar, werken zelf ook mee en
sluiten af (kassa en kantine). Vele handen maken licht werk en maakt het voor iedereen leuk!!
Meld je aan via vrijwilligerstaken in de voetbal.nl app.

Vrijwilligerstaken en de voetbal.nl app
Samen vormen we de vereniging. Ons uitgangspunt is dat we met plezier voetballen en het voetballen bij onze vereniging
zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar is. Omdat vrijwilligers het fundament van de vereniging vormen vragen wij van ieder
lid en van iedere ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage. Lid zijn van Montfoort S.V.’19 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Montfoort S.V.’19 wil tot een zo eerlijk en evenwichtig mogelijke verdeling van taken komen zodat iedereen betrokken is bij de
vereniging en de werkzaamheden niet op een beperkt aantal schouders drukt.
We onderscheiden binnen de vereniging verschillende soorten vrijwillige inzet. Er zijn vrijwilligersfuncties, vrijwilligerstaken
en teamtaken. Onder de vrijwilligersfuncties vallen de werkzaamheden van de verschillende commissies en de trainers en
coaches binnen de club. De vrijwilligersstaken zijn de taken waarvoor inzet nodig is tijdens speeldagen en activiteiten. Dit
zijn o.a. bardiensten, keukendiensten, dienstlopen en fluiten. Voor vrijwilligerstaken kunnen leden en ouders zich inschrijven
via de voetbal.nl app. Voor het fluiten worden leden vanaf 15 jaar verplicht ingedeeld en de seniorenteams draaien verplicht
bardiensten in kantine Zuid.
De teamtaken (zoals wassen, rijden en vlaggen), vallen niet onder het vrijwilligersbeleid deze worden onderling geregeld in de
teams, de leider of teammanager deelt hiervoor ouders of leden in.
Vanaf dit jaar communiceren en plannen we de vrijwilligersaken via de voetbal.nl app. In de app kun je onder het kopje
“vrijwilligerstaken” aangeven welke taken je bereid bent om te doen, kun je je
aanmelden voor een taak op een dag en tijd dat het voor jou uitkomt en is het ook mogelijk dat leden taken toegewezen
krijgen.
We verwachten van iedere ouder/lid een vrijwillige bijdrage en dat je je aanmeldt voor één of meer taken. Vervul je al een
vrijwilligersfunctie dan ben je vrijgesteld van vrijwilligerstaken.
Er volgt snel meer uitleg over het gebruik van de app en het vrijwilligerswerk voor ouders en leden. We zullen dit gericht gaan
communiceren. Ook zal er binnenkort op de website informatie komen over het gebruik van de app.

