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Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de nieuwe editie van onze Scheepstoeter.  

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Mededelingen vanuit het bestuur 

2.1 Maatregelen vanwege het Corona virus 

3. Contributie 

4. Denktank voor vorming nieuw bestuur seizoen 2020/2021 

5. Pilot Vrijwilligers 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

 

2. Mededelingen vanuit het Bestuur 

 

Beste allemaal,  

We leven in een verwarrende en uiterst onzekere tijd. Ook voor VVZA. Uiteraard willen wij jullie op 

hoogte houden van een aantal lopende zaken. 

De  vergaderingen van het bestuur van VVZA worden nog steeds gehouden. Momenteel niet meer op 

de club maar iedereen sluit aan vanuit zijn eigen huis, online, met elkaar. Dat is even wennen, maar 

gelukkig kunnen we op deze manier toch de club blijven besturen. 

 

 

 

6 april KNVB besluit over vervolg competitie 

25 mei Schoolvoetbaltoernooi 

27 mei  Schoolvoetbaltoernooi 

1 juni Vrijwilligersdag 

1 juni Edy van Empelen toernooi 

13 juni Voetbaltoernooi 
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2.1 Maatregelen vanwege het Corona virus 

Competitie ligt stil 

De KNVB heeft op 24 maart aangegeven dat de Corona-maatregelen voor het voetbal 

vooralsnog onveranderd zijn. Dit betekent dat de eerder aangekondigde maatregelen van het 

kabinet en de KNVB om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, nog steeds van 

kracht zijn tot en met 6 april. Tot die tijd kan er niet gevoetbald worden in alle 

Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal. Kijk ook op de site van de 

KNVB voor de exacte maatregelen. 

 

VVZA volgt voor de ontwikkelingen rondom het 

Coronavirus de richtlijnen en aanwijzingen vanuit 

RIVM, overheid, lokale GGD, Gemeente 

Amersfoort en KNVB. Mochten de aanwijzingen 

wijzigen, dan nemen we op tijd passende 

maatregelen. Graag verwijzen we naar de website 

van het RIVM voor meer informatie over het 

virus. 

 

Hervatten van de competitie, spelen van toernooien, feesten e.d. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk op welk moment er weer gevoetbald kan worden en 

dat er andere activiteiten mogen plaatsvinden op ons complex. Wij wachten met het nemen 

van besluiten hierover op de mededeling die de KNVB ons op 6 april gaat doen. 

 

Gebruik van de VVZA velden 

VVZA doet een dringend beroep op ons om niet te gaan voetballen of andere sporten te 

beoefenen op het sportpark t/m 6 april. Een gesloten poort betekent dat het sportpark 

gesloten is en dat het terrein niet betreden mag worden. 

 

Wij houden op onze website een blog bij. Volg deze, dan blijf je up-to-date! 

 

 

3 Contributie 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk 

indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met 

zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk 

afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook 

andere sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun 

activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.  

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons 

allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve 

gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot. 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het 

voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. NOC*NSF is samen met de 

sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen 

gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook 

na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken. 

Bij deze willen wij ons standpunt aangeven over de betaling van de contributie. VVZA moet de vaste 

lasten gewoon door betalen. Onder deze kosten vallen onder andere de huur van het complex en 

vergoedingen aan trainers.  

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor 

het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de 

https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/59717/corona-maatregelen-voor-betaald-voetbal-onveranderd
https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/59717/corona-maatregelen-voor-betaald-voetbal-onveranderd
https://www.vvza.nl/category/nieuws/
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statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en 

activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van 

rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van 

trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. 

Conclusie: VVZA zal geen contributie gaan terugbetalen. 

 

 

4 Denktank voor vorming nieuw bestuur seizoen 2020/2021 

In de vorige Scheepstoeter heeft u kunnen lezen over de Denktank die is 

gevormd om te kijken hoe we het komend seizoen verder kunnen met een 

voltallig bestuur. 

 

Op 12 maart jl. is deze groep bij elkaar geweest en heeft vervolgens 

gesproken over de gehele situatie van VVZA waarin we op dit moment 

verkeren. 

 

Kort samengevat zijn dit de concrete punten: 

We zijn 100 van de 600 leden kwijtgeraakt in het afgelopen seizoen; 

Het wordt als heel moeilijk ervaren om meer vrijwilligers te krijgen (dus hangt het steeds van de 

huidige vrijwilligers af); 

5 van de 8 bestuursleden stoppen na dit seizoen. 

 

U heeft hier op 19 maart jl. een mail van ons over ontvangen waarin tevens een uitnodiging werd 

gedaan om op 6 april met ons hierover te komen praten. 

 

Helaas kan door de huidige omstandigheden de bijeenkomst niet doorgaan op 6 april. Deze willen we 

doorschuiven naar een later tijdstip. We hopen erop dat dit nog voor de zomerstop kan plaatsvinden. 

Wil jij het niet zolang wachten, heb je ambities of wil je iets doen voor onze club? Laat van je horen en 

ga met ons in gesprek! Dat kan door een mail te sturen naar voorzitter@vvza.nl 

 

 

5 Pilot Vrijwilligers 

Zoals eerder aangekondigd willen we beginnen met het draaien van een pilot van 

vrijwilligerswerk om te testen hoe het loopt om zo goed te kunnen starten in het 

nieuwe seizoen.  

Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen met het opzetten 

hiervan. 

Het gaat dan om iemand die handig is met Googleforms en wat automatisering 

erachter (koppeling naar een excel bestand).  

Wie o wie kan ons hiermee helpen? 

Aanmelden kan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl  

 

 

 

 

Volg ons ook op VVZA,  Facebook , Instagram en Twitter                     Inschrijven en Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan hier 

https://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Scheepstoeter.feb2020.communicatie.pdf
mailto:voorzitter@vvza.nl
mailto:communicatie@vvza.nl
http://www.vvza.nl/
https://www.facebook.com/vvza1948
https://www.instagram.com/vvza_amersfoort/
https://twitter.com/vvzaamersfoort
http://www.vvza.nl/scheepstoeter/

