Nieuwsupdate VCB – april 2020

Beste leden, vrienden, supporters en sponsors,
Helaas is het voetballen in de tweede helft van het seizoen ons niet gegund. Eerst het
slechte weer en nu kunnen we niet voetballen vanwege de maatregelen voor Corona.
Verantwoord? Ja. Leuk? Nee zeker niet. Natuurlijk hadden we veel liever met dit mooie
weer gevoetbald. Helaas mag het niet zo zijn.
Met dit bericht willen we jullie inzicht geven in wat de komende weken en maanden gaat
gebeuren bij VCB, waaronder:
•
•
•
•
•
•

Afsluiting seizoen – Treffen we elkaar nog voor de zomervakantie?
Teamsamenstellingen – In welk team speel jij volgend seizoen?
Financiën en contributie – Waarom betaal ik contributie als ik niet mag voetballen?
Onderhoud velden – Waarom we een nieuwe beregeningsinstallatie nodig hebben?
Obligatieregeling en verbouwing VCB – Lang gewacht, maar het gaat nu toch echt gebeuren!
Ingelaste Algemene LedenVergadering – Hoe doen we dat als we niet samen mogen komen?

Afsluiting seizoen – Treffen we elkaar nog voor de zomervakantie?
Wat een vreemde tijd is het toch. Normaal zitten we op tweederde van de competitie en
worden er volop activiteiten georganiseerd. Nu is in heel Nederland het amateurvoetbal
gestopt en is er in ieder geval tot 20 mei een verbod om samen te komen….
Wij denken dat we voor iedereen spreken dat dit een vreemde situatie is en het niet goed
voelt om als levendige club in een keer niemand meer te mogen ontmoeten op de club.
We hopen dat we op een of andere manier toch het seizoen op een leuke manier kunnen
afsluiten. Inmiddels mogen we met de jeugd tot en met 18 jaar onder bepaalde condities
weer starten met trainen.
Teamsamenstellingen – In welk team speel jij volgend seizoen?
Wellicht ben je misschien nog helemaal niet bezig met het volgende seizoen, maar toch
gaan we je binnenkort vragen om daarover na te denken. Zowel de seniorencommissie
als de jeugdcommissie starten binnenkort met het samenstellen van de teams voor het
volgend seizoen. Normaal zie je elkaar een paar keer per week en maak je met elkaar
een praatje. Nu is dat even niet zo. En dat is wennen. Ook voor ons. We moeten hier
samen een weg in vinden om op tijd weer alle teams op orde te hebben.
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Financiën en contributie – Waarom betaal ik contributie als ik niet mag voetballen?
Allereerst onze dank dat iedereen netjes de contributie heeft betaald afgelopen maand.
We snappen dat het soms niet helemaal oké voelt als je wel betaald, maar niet mag
voetballen. Dit snappen we maar al te goed. Natuurlijk hebben wij als club onze vaste
lasten die gewoon doorbetaald moeten worden en daarvoor zijn wij zeer dankbaar dat
jullie de contributie blijven betalen en hiermee de club blijven steunen.
Naast jullie steun, kunnen we hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op de
noodvoorziening die de overheid en KNVB beschikbaar heeft gesteld aan verenigingen.
Zoals het er nu naar uitziet blijven we op basis van de huidige inkomsten en uitgaven als
club nog steeds financieel gezond. En mocht de financiële situatie aan het eind van dit
seizoen het toelaten, dan overwegen we als bestuur om voor het volgend seizoen alle
leden een eenmalige korting op de contributie te geven.
En mocht je nu of in de toekomst op een of andere manier even geen financiële ruimte
hebben om de contributie te betalen, geef dit dan door bij een van onze
vertrouwenspersonen van VCB (zie website VCB voor contactgegevens). Zij zijn graag
bereid je op integere manier te woord te staan en zij kunnen ervoor zorgen dat je gewoon
kan blijven sporten. In dit geval betaal niet jij, maar de Gemeente de contributie. Dit gaat
overigens geheel anoniem voor Gemeente en de club.
Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt, aarzel dan niet en neem met ons of een
van de vertrouwenspersonen contact op, wij helpen je graag.
Onderhoud velden – Waarom we een nieuwe beregeningsinstallatie nodig hebben?
Een enkeling zal het misschien al zijn opgevallen, maar de Gemeente Haaren heeft de
opdracht gegeven om voor alle velden de verouderde beregeningsinstallatie te
vervangen! Goed nieuws! Dit zorgt niet alleen voor een mooie kostenbesparing de
komende jaren, maar ook minder storingen en minder tijd om alle velden te besproeien.
De installatie wordt voor 27 april vervangen en in de week erna wordt op alle velden groot
onderhoud uitgevoerd.
Obligatieregeling en verbouwing VCB – Lang gewacht, maar het gaat nu toch echt
gebeuren!
Bijna een jaar geleden zijn we gestart met de obligatieregeling om de verbouwing van
VCB te financieren. Geloof het of niet, we hebben onlangs het beoogd bedrag van ca
75.000 euro aan toezeggingen rond. Parallel daaraan hebben we een serie impressies
laten uitwerken om gevoel te krijgen hoe de verbouwing er op hoofdlijnen uit komt te zien
en om te beoordelen of we de verbouwing met dit bedrag wel kunnen realiseren.
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Graag hadden we iedereen de komende weken willen uitnodigen voor enkele
informatieavonden op de club. Dit gaat helaas niet lukken. Daarom volgt binnenkort via
mail, website en post meer informatie over zowel de obligatieregeling als de plannen voor
de verbouwing. We zijn ook erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Nog even geduld, maar
we gaan binnenkort echt starten!
Ingelaste Algemene LedenVergadering – Hoe doen we dat als we niet samen
mogen komen?
Om daadwerkelijk te starten met de verbouwing, willen we al onze leden goed informeren
en iedereen de mogelijkheid geven hun stem uit te brengen via een ingelaste algemene
ledenvergadering.
Omdat we op kort termijn waarschijnlijk niet samen mogen komen, willen we de ingelaste
ALV mogelijk digitaal doen. Dit is nu wettelijk gezien mogelijk omdat de ministerraad
vrijdag 3 april jl. ingestemd heeft met een spoedwet waarin digitale besluitvorming en
vergaderen voor verenigingen ook wettelijk mogelijk is gemaakt.
Momenteel is een werkgroep bezig met een meer gedetailleerde tijdsplanning en
begroting voor de voorbereiding en realisatie van de verbouwing. Mede afhankelijk
hiervan tezamen met de maatregelen vanuit RIVM bekijken we of we de ingelaste
ledenvergadering digitaal of bij VCB doen. We houden u op de hoogte wat onze
overwegingen hierbij zijn en welke keuze we hierin maken, om zo samen de juiste weg te
bewandelen.
Tot slot
We beseffen ons dat voor iedereen de dagen en weken anders verlopen dan andere
jaren, maar we hopen dat iedereen er toch op zijn eigen manier van kan genieten.
Hou je fit, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar.
Met sportieve groet,
Bestuur VCB
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