
Update Verbouwing
Een turbulente fase inzake de verbouwing van de kantine ligt inmiddels achter ons. Het ontwerp (Plan 3 
| Model 3) en de uitgangspunten van de verbouwing zijn inmiddels bepaald en vastgesteld.  Op 28 mei jl. 
hebben onze leden ingestemd voor de verbouwing van de kantine op locatie Noord. Plan 3 is hieronder 
afgebeeld.

 

Impressie Plan 3 | Plan 3 

Uitwerking aanvraag omgevingsvergunning
Na de duidelijke uitslag hebben wij ‘groen licht’ gekregen om verder te gaan met de uitwerking. 
Het vervaardigen van bouwkundige tekeningen, diverse vervolgonderzoeken zijn reeds uitgewerkt of 
zijn uitgevoerd. Een spannende vervolgonderzoek voor flora en fauna was de mogelijke aanwezigheid 
van vleermuizen in en rondom het gebouw. Gelukkig zijn de resultaten positief (ze zitten er niet) 
en is de rapportage ook binnen. Momenteel wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het totaalplan. 

Begeleiding realisatie bouw
In de afgelopen periode zijn we ook druk geweest met het samenstellen van de begeleiding voor de 
realisatie van de bouw. Inmiddels is deze groep grotendeels geformeerd en bestaat deze uit o.a. Kees 
Breedveld, Gijs Kuijf, Kees de Kamper, Ad Spruit en Edgar Vendrig. Deze groep gaat zich onder andere 
bezighouden met de planning, inkoop, contractvorming, voorbereiden en coördinatie van de bouw, etc. 
Ze hebben inmiddels gezorgd dat de stukken voorbereid zijn en zullen nu stappen gaan maken richting de 
werkelijke begroting. Wat ze extra gedaan hebben is de mogelijkheden bekijken of we extra maatregelen 
kunnen nemen om duurzaamheid te realiseren in de nieuwbouw om zodoende minder kosten aan energie 
te hebben in de toekomst.

Door de marktcondities in de bouw veroorzaakt door diverse omstandigheden hebben zij wel een extra 
uitdaging op zaken zoals het budget en de planning. We zijn erg blij dat deze groep ons helpt voor de 
realisatie. 
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Inrichting kantine
In de vernieuwde kantine zal er een andere look komen, hiervoor is ook een commissie samengesteld. Zij 
houden zich bezig met keuken en inrichting van de kantine. Inmiddels is er ook een ontwerp gemaakt van 
de bar die in de kantine moet komen. We hebben offertes aangevraagd en komen iets boven de begroting 
van de bar alleen zal de firma Heineken hier ons bij helpen.

 

Impressie nieuwe bar

Planning
Op dit moment wordt de vergunning aangevraagd. We verwachten dat we begin 2023 kunnen starten met 
de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden met als doel om aan het begin van seizoen 2023-
2024 de verbouwde kantine in gebruik te kunnen nemen. 

Vrijwilligers
We hebben voor de begeleiding van het bouwproces al een aantal vrijwilligers in de bouwcommissie 
waarmee we kosten besparen. We zijn nog op zoek  naar vrijwilligers die een bijdrage willen of kunnen 
leveren aan de verbouwing. Denk aan sloopwerk, timmerwerk, elektra, tegelwerk, schilderwerk etc. Alle 
handjes die we niet in hoeven te huren zijn natuurlijk mooi meegenomen.

In het financiële plan model 3 zit geen terras. Wij vinden zeker dat er een terras moet komen. Daarom 
willen we de komende periode acties organiseren om sponsorgeld in te zamelen om de club te steunen en 
een terras te realiseren. Ben jij een kei in organiseren en wil je een steentje bijdragen bij het organiseren 
van sponsoracties of wil je een handje uit de mouwen steken tijdens de verbouwing laat het ons weten.

Wil je als team een bijdrage leveren laat het ons dan ook weten. Alle extra handen en ideeën zijn welkom.
Stuur een mail naar bouwcommissie@montfoortsv19.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen 
om je/jullie inzet af te stemmen. 

We rekenen op jullie hulp en support!
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Sponsorovereenkomst tussen Vendrig en Montfoort S.V. ’19 
Vanuit de sponsorcommissie zijn we verheugd dat Vendrig IJsselstein het sponsorcontract voor de 
komende drie jaar heeft verlengd. Vendrig IJsselstein sponsort samen met Kiremko de gehele kleding van 
de jeugd.

Wat voor bedrijf is Vendrig ! 
Vendrig: veilig en verfrissend We bieden de best passende werkkleding, de veiligste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de meest frisse hygiëneproducten, in welke branche je ook werkt. Vendrig 
adviseert en begeleidt in het volledige proces: de aanschaf, het onderhoud en het beheer. Zo houden we 
het fris en veilig. Vendrig gelooft dat kennis pas écht betekenis heeft als je samenwerkt. Dus bouwen we al 
tientallen jaren aan duurzame relaties met vertrouwde klanten. Deze geven we met plezier advies. Advies 
dat niet het beste is voor ons, maar voor onze klanten. Sinds 1960 zijn we bezig met verfrissen. En we 
kunnen je vertellen: zolang er gewerkt wordt, zit ons werk er nog lang niet op. Gelukkig maar!
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Aanvragen VOG
Iedereen moet bij Montfoort S.V. ’19  in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie of 
seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Een VOG, ofwel Verklaring Omtrent Gedrag, 
kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag. Met een VOG geef 
je de club meer zekerheid over je verleden als (nieuwe) vrijwilliger die werkt met minderjarigen. Door als 
vrijwilliger een VOG aan te vragen, help je mee om een veilige sportomgeving op de club te creëren. Dat is 
voor iedereen prettig, niemand zit op gedoe en schandalen te wachten. Tegelijkertijd laat je als vrijwilliger 
met een VOG zien dat je sociale veiligheid op de club belangrijk vindt, net als de vereniging.

Montfoort S.V. ’19  verlangt van alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder die met minderjarigen werken dat er 
een VOG  wordt aangevraagd. Alle vrijwilligers die dit betreft hebben de afgelopen periode een uitnodiging 
ontvangen om een VOG aan te vragen. We rekenen op ieders medewerking!

Barcontainer
Zoals misschien al opgevallen bij de ingang op 
Zuid hebben de dames van de kaartverkoop weer 
een mooi onderkomen gekregen. De container 
gebruiken we dit seizoen voor de kaartverkoop 
en zal volgend seizoen dienst gaan doen als 
barcontainer op het terras. 

De aanschaf van de container is mogelijk gemaakt 
door de Bingocommissie, die de opbrengsten 
van de Bingo avonden hiervoor ter beschikking 
hebben gesteld. Wij willen hen hiervoor hartelijk 
bedanken. Ook dank naar de onderhoudsploeg 
die de container keurig hebben geïnstalleerd. 



Kledingcommissie
Inmiddels is het eind november en lijkt Corona (gelukkig voor velen) ver weg. Toch zijn de gevolgen nog 
steeds merkbaar, zeker als het gaat om leveringen vanuit het Verre Oosten en Pakistan van clubkleding.

Even terug in de tijd. Seizoen 2019-2020. We begonnen voortvarend toen het bestuur ons, veel eerder dan 
verwacht, groen licht gaf voor de aanschaf van een geheel nieuwe lijn wedstrijdkleding voor de hele club. 
Van ontwerp tot levering, er is hard gewerkt om dat ten tijde van de eerste officiële wedstrijd destijds, te 
presenteren en daar zijn we nog steeds heel trots op.

Het doel dat het bestuur ons daarna stelde was om snel, zo veel mogelijk blauw op de club. 
Dat betekende zoveel mogelijk sponsoren zoeken en hieraan gevolg geven. 

Dat lukte! Pasavonden werden georganiseerd en iedereen was enthousiast over de nieuwe kledinglijn die 
was uitgezocht. Het was eigenlijk een beetje te succesvol. Opvolgende leveringen schoven steeds verder 
weg en er waren nog wel wat andere obstakels te overwinnen (tot levering van trainingspakken die erop 
leken dat de mouwen aan broekpijpopeningen waren genaaid en andersom, aan toe).

En precies toen we dachten het op de rit te hebben werden we mondiaal geconfronteerd met Corona. 
We hoeven niet stil te staan bij alle gevolgen die dat voor iedereen (persoonlijk) heeft gehad en dat deze in 
schril contrast staan met ‘kledingleveringen’ realiseren wij ons maar al te goed.

Toch voelen we ons vanuit onze positie, genoodzaakt uit te leggen wat dit voor ons als vereniging in de 
samenwerking met Kogros (importeur) en Intersport (leverancier Montfoort S.V.’19) tot gevolg heeft gehad. 
Met elkaar hebben we een 2019 een 6-jarig contract afgesloten; dat houdt concreet in dat Montfoort S.V.’19 
zich voor 6 jaar verbond aan Intersport (en importeur) Kogros voor levering van wedstrijd- , 
presentatie- en sponsorkleding.

Dat deze beide partijen niet voldoende in staat bleken te zijn geweest zich aan leverplichten te houden 
(als gevolg van Corona) is duidelijk. Ieders inzet is enorm gewaardeerd maar leidde niet tot het gewenste 
resultaat helaas. Met elkaar hebben we hierover veelvuldig van gedachten gewisseld om steeds weer 
naar de mogelijkheden te kijken. Maar daar waar de keten (dus ook alle andere leveranciers) nog steeds 
te maken heeft met lockdowns in de productielanden of fabrieken die wel capaciteit hebben maar geen 
materialen beschikbaar door bijv. overstromingen in Pakistan, heeft de gehele keten nu weer last van de 
oorlog in de Oekraïne. Bevoorrading is slecht, traag of helemaal niet op dit moment. Transporten duur. 
We moeten het doen met wat er nog in de magazijnen ligt. En dat dit niet toereikend is om aan de vraag te 
voldoen is duidelijk. 

Daarom is in goed overleg met Kogros/Intersport besloten om het voor nu even te laten en ze de tijd te 
gunnen om voor het volgende seizoen een flinke voorraad in de magazijnen aan te leggen. 

Hierbij daarom ook een vriendelijk verzoek aan al die enthousiaste (bestaande maar zeker ook nieuwe) 
sponsoren om geduld te hebben en uw KLEDINGSPONSORING nog even uit te stellen tot het seizoen 
2023-2024. We vertrouwen erop dat we dan probleemloos (gehele) bestellingen op tijd kunnen uitleveren. 
Natuurlijk bedrukt met uw bedrijfslogo!

Mede namens Kogros/Intersport en ondergetekenden, danken wij u hartelijk voor uw begrip. 

Bart Roelofs en Césanne Kolfschoten-Snelder
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