
NIEUWSBRIEF    |   Mei 2022
Nieuwsbrief
We hebben binnen het bestuur van Montfoort S.V.’19 gesproken over de informatievoorziening naar onze 
achterban. We hebben gedurende de coronaperiode en de periode dat we weer echt mochten beginnen 
gecommuniceerd middels losse berichten over diverse onderwerpen. De communicatie loopt via website, social 
media en via de voetbal.nl app. We hadden verwacht dat de communicatie online wat soepeler zou verlopen en 
dat we de meeste mensen op deze manier konden bereiken. Echter door technische problemen bij Sportlink 
blijft die helaas nog wat achter. We blijven het wel doen, maar we merken als bestuur dat het ook wenselijk is om 
toch ook middels een nieuwsbrief onderwerpen naar onze achterban te communiceren. 

Nieuwbouw: Stand van zaken plannen nieuwbouw Kantine Montfoort S.V.’19
We krijgen als bestuur van Montfoort S.V.’19 steeds meer signalen hoe het ervoor staat met de plannen om kantine Noord 
te gaan verbouwen. Dat is terecht dat deze signalen afgegeven worden. We kunnen jullie gerust stellen…..er is de afgelopen 
periode echt niet stil gezeten.  

Wat is er tot nu toe gebeurd: 
De plannen voor de verbouwing van kantine noord hebben zoals jullie gemerkt hebben behoorlijk wat vertraging 
opgelopen, dit werd veroorzaakt door diverse obstakels waar we tegenaan liepen. begin 2020 werd ons medegedeeld door 
de gemeente dat er plannen waren om de sportvelden uit te plaatsen naar de Bleek, eind 2020 kregen we te horen dat 
deze plannen definitief van de baan waren, hierna is de bouwcommissie direct weer aan de slag gegaan, maar al spoedig 
bleek dat voor de financiering van de verbouwing een gemeentegarantie noodzakelijk is, na veel overleg met de gemeente 
is dit uiteindelijk gelukt 31 maart j.l. hebben we groen licht gekregen. in de tussentijd heeft de bouwcommissie niet 
stilgezeten en hebben diverse scenario’s uitgewerkt voor zowel een verbouwing met of zonder gemeentegarantie. 

Welke plannen gaan we de leden voorleggen?
Het bestuur heeft op basis van het beschikbare budget een keuze gemaakt, dit in overleg met diverse commissies 
die hier hun goedkeuring aan hebben gegeven. Het plan wordt in 2 fases uitgevoerd fase 1 is verbouwing kantine incl. 
uitbreiding aan de noordzijde met 100 m2, het vernieuwen van de tribune incl. hoofdingang. Fase 2 verbouwing van huidige 
bestuurskamer en toiletgroepen. Als bestuur zouden we ook graag fase 2 gelijktijdig uitvoeren, daarom doen wij een 
oproep aan alle leden om hun steentje bij te dragen in de uitvoering van deze plannen, het zou super zijn als dit gaat lukken.
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie verder op de hoogte brengen van een aantal belangrijke mijlpalen in de maand mei 
waarin leden de mogelijkheid hebben om inzage te krijgen in de plannen en het stellen van vragen.

Vanaf donderdag 12-05-2022 zijn de plannen online zichtbaar voor iedereen. In de week van zaterdag 14-05-2022 t/m 
zaterdag 21-05-2022 worden diverse inloopmomenten georganiseerd zodat de plannen ingezien kunnen worden in 
kantine Noord. Hierbij zijn dan ook bestuursleden en leden van de bouwcommissie aanwezig om eventuele vragen te 
kunnen beantwoorden. De inloopmomenten zijn op de volgende momenten:

o Zaterdag 14 mei   09:30 – 11:00 uur     o Maandag 16 mei   19:30 – 21:00 uur
o Dinsdag 17 mei   19:30 – 21:00 uur     o Donderdag 19 mei  19:30 – 21:00 uur
o Zaterdag 21 mei   09:30 – 11:00 uur

Mochten er vragen zijn omtrent de financiën omtrent de verbouwing dan kunnen deze tijdens de inloopavonden gesteld 
worden. Je kan uiteraard ook een mail sturen naar bestuur@montfoortsv19.nl. 
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Op maandag 23-05-2022 zal er een ledenvergadering voor alle leden worden georganiseerd met uitleg over de 
plannen en mogelijkheid voor het stellen van vragen. Op deze avond zal niet worden gestemd.
(De ledenvergadering zal uitsluitend gaan over de verbouwing. Het is niet mogelijk om andere vragen te stellen 
of punten ter tafel te brengen die geen connectie hebben met de verbouwing. Mochten er toch vragen zijn en die 
kunnen wat u/jou betreft niet wachten....deze kunnen altijd ‘per direct’ gesteld worden aan een bestuurslid of via 
bestuur@montfoortsv19.nl

Op zaterdag 28-05-2022 zal door de leden worden gestemd voor goedkeuring van het uitvoeren van de 
verbouwing.

Gastheren/Gastvrouwen gezocht
Zoals bekend binnen de vereniging hebben wij een groep dat ‘dienstlopers’ heet. Deze groep is mega belangrijk 
voor de zaterdagen. Zonder hen kunnen we niet en alles zou echt regelrecht de soep inlopen als zij er niet waren. 
Cor Verkleij heeft aangegeven om als coördinator (o.a. inplannen van de dienstlopers) vanaf volgend seizoen 
te stoppen. Wel blijft Cor actief als dienstloper op de zaterdag. Als bestuur zijn we natuurlijk dankbaar voor de 
hoeveelheid werk wat Cor hierin heeft verricht. 

We zijn dus op zoek naar een coördinator en we willen graag nieuwe mensen toevoegen aan deze groep. Verder 
willen we de naam dienstloper gaan moderniseren. Kijkend naar de taken van deze groep vrijwilligers zijn zij 
‘Gastheren en Gastvrouwen’ om de trainers, coaches, scheidsrechters en bezoekende teams op een nette, juiste 
manier te ontvangen bij onze mooie club Montfoort S.V.’19. Zoals dit eigenlijk al jarenlang gebeurt. Lijkt het je dus 
leuk om mee te draaien en wil je een gedeelte van de zaterdag het uithangbord zijn van de vereniging, stuur dan 
een bericht naar vrijwilligers@montfoortsv19.nl. Je kan gerust een keer meedraaien met de huidige groep. 

Bezetting kantine Noord en Zuid krijgen we niet rond!
Beste ouders/verzorgers/spelers/speelsters, 

Hierbij een dringende oproep om u in te schrijven voor bardiensten!

Momenteel hebben wij grote problemen om de bezetting van beide kantines wekelijks rond te krijgen. Tevens 
gaan we de meimaand in, een maand waarin mensen op vakantie gaan, en waarin ook vanuit leuke activiteiten 
worden georganiseerd, teams kampioen worden die dit willen vieren met elkaar etc.. Voor de club vaste 
vrijwilligers is het niet meer te behappen. Daarom hebben wij echt extra handjes nodig.

Aan alle ouders  van de jeugd tot 18 jaar die geen structurele andere vrijwilligerstaak hebben is aan het begin van 
het seizoen gevraagd om zich aan te melden voor tenminste twee bardiensten. (n.b. rijden en wassen valt niet 
onder het vrijwilligersbeleid, dit zijn verplichte teamtaken). 

Voor de eerste helft van het seizoen hebben zich veel ouders aangemeld en was de bezetting snel rond. Echter 
nu, voor de tweede helft van het seizoen, na het doen van herhaalde oproepen,  hebben we nog heel veel gaten 
in ons rooster. Wanneer u dit seizoen nog geen twee bardiensten heeft gedraaid doen wij een dringend verzoek 
om uw bardiensten alsnog zelf in te plannen via de voetbal.nl app. U leest HIER hoe u dit kunt doen. 
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Wij willen benadrukken dat lid zijn van onze vereniging niet vrijblijvend is. Wij verwachten van iedere ouder van 
een lid tot 18 jaar vrijwillige inzet. Wanneer u geen structurele vrijwilligerstaken verricht bent u verplicht om 
tenminste twee bardiensten van twee uur per seizoen te draaien in kantine Noord of Zuid. 

Wanneer we de komende weken/maand niet lukt om de bardiensten  ingevuld krijgen zullen we keuzes moeten 
maken, beide kantines open, eerder sluiten ed. 

We hopen echter dat het niet zover hoeft te komen en rekenen op uw hulp. Montfoort S.V. ’19 is groots door de 
vele vrijwilligers, laat de vereniging niet in de steek. 

Aandacht voor trainingsballen
Door de weeks wordt er door alle teams hard en met plezier getraind om te zorgen dat er op zaterdag de 
beste resultaten behaald kunnen worden. Montfoort S.V.’19 zorgt voor ieder team dat er ’trainingsballen’ 
beschikbaar zijn. Helaas moeten we constateren dat er wekelijks ballen verdwijnen en dat we steeds minder 
ballen overhouden. Oorzaken zijn o.a. dat ballen niet direct opgehaald worden als deze in de bosjes / sloten 
verdwijnt. Ballen worden meegenomen naar uitwedstrijden op de zaterdagen en worden niet teruggedaan in de 
daarvoor bestemde hekken. Dit seizoen zijn we al 70 ballen kwijt ! Dit is vervelend voor de teams die met minder 
ballen kunnen trainen. Vervelend voor de materiaalman die alles graag compleet ziet en vervelend voor de 
penningmeester, want die mag de portemonnee van Montfoort S.V.’19 aanspreken om ballen te kopen. 

Verzoek aan trainers / leiders om hier consequent bovenop te zitten. Als een bal verdwijnt is het noodzakelijk om 
deze gelijk op te halen. Voor de training kijken met hoeveel ballen je begint en na de training kijken met hoeveel 
ballen je eindigt…..niet compleet…zorgen dat het rek weer compleet wordt. 

Kinderopvang Locatie Noord - Zuid
Zoals jullie weten is er op het sportpark van Montfoort S.V.’19 doordeweeks kinderopvang. Op Noord door de 
Yellow Bellies en op Zuid door Kind & Co. Via deze weg willen jullie informeren over de volgende wijzigingen:
o Contract met Kind & Co voor Locatie Zuid is per 01/04/2022 beëindigd
o Yellow Bellies is eigenaar van de portacabin geworden en zal deze op korte termijn  gaan renoveren
o Yellow Bellies gaat op korte termijn met de kinderen over van locatie Noord naar Locatie Zuid  

Kampioenen Senioren Seizoen 2021-2022
We naderen het einde van seizoen 2021-2022 en het ziet er naar uit dat het seizoen bij de senioren op sportief 
vlak succesvol verloopt. Het 1ste elftal van Montfoort S.V.’19 is zo goed als zeker van handhaving in de eerste 
klasse en zoals het er nu voor staat gaan er 6 seniorenteams op korte termijn het kampioenschap vieren over 
hun competitie. Dat is natuurlijk grote klasse en daar mogen we echt trots op zijn. We gaan een aantal gezellige 
zaterdagen tegemoet. We hebben dus wat te ‘vieren’ ! 


