Beste leden, jeugdleden en ouders en/of verzorgers van jeugdleden,

De winterstop was voorbij en alle voetbalteams betraden de velden weer voor nieuwe
wedstrijden op 18 januari. Door het groeiende aantal aan jonge leden is er zelfs gestart met
een extra team, Vliegdorp JO8-2.
Echter was het van korte duur. Het was niet de vele regenval of sneeuw die onze wedstrijden
deed afgelasten, maar het zogenoemde “corona virus”.
Afgelopen dinsdag kwam de KNVB met het uiteindelijke besluit om de competities niet meer
te hervatten. Wat betekent dat dit het einde is van onze voetbalactiviteiten bij vv ’t Vliegdorp
voor dit seizoen.
Ons sportpark is volledig gesloten. Dit betekent dus ook dat er
niet “vrij” gevoetbald mag worden. Geen toezicht op het terrein
heeft inmiddels geleid tot vernielingen en rotzooi op en rond de
velden. Daarom gaan de Boa’s van de gemeente Soest ook bij vv ’t
Vliegdorp controles uitvoeren. Wij vragen u daarom ook uw
kinderen niet naar de vereniging te laten komen.

Contributie seizoen 2019/2020
Naar aanleiding van het bericht van de KNVB dat alle competities niet meer hervat zullen
worden, begrijpen wij dat er vragen zijn omtrent de verplichting van de contributiegelden.
De regel geldt dat ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft
kunnen maken, u contributie bent verschuldigd. Bij een lidmaatschap is er namelijk geen
sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst het geval is.
In dit geval het niet kunnen doorgaan van trainingen en wedstrijden staat dus los van de
contributie en leden blijven deze verschuldigd.
De kosten van de vereniging blijven ook voor een grootst deel doorlopen. Daarnaast missen
wij grote inkomsten van de kantine en activiteiten.

Gecancelde activiteiten
Buiten geen trainingen en geen wedstrijden zijn uiteraard ook de activiteiten in de maand
April bij vv ’t Vliegdorp gecanceld. Het gaat hierbij om onderstaande activiteiten.

8 april 2020 : paasactiviteit jeugd
10 april 2020: walking football
15 april 2020: spirituele avond
22 april 2020: schoolvoetbaltoernooi
Ook staat al vast dat de geplande avondvierdaagse (dinsdag 9 juni
tot en met vrijdag 12 juni 2020) niet door gaat.
Het jeugdtoernooi dat gepland staat op
20 juni 2020 en het happy family toernooi op 27 juni 2020 blijven
vooralsnog staan “onder voorbehoud”.

Grote Clubactie
De Grote Clubactie was wederom een groot succes bij
vv ’t Vliegdorp. In totaal is er voor maar liefst € 2.445,00
aan loten verkocht. De beste lotenverkopers waren Isabelle
Weterman (MO13-1) 45 loten, Kyan Brink (JO9-1) 39 loten en
Thijs de Gooijer (JO9-1) 35 loten. Een ieder ontving persoonlijk
een cadeau uitgereikt door de Evenementencommissie. Met de
grote aantallen van Kyan en Thijs en de overige inkomsten van de
medespelers uit de JO9-1, is de JO9-1 het winnende team
geworden. Het team ontving 7 maart jl. nog een gezamenlijk cadeau. Met het hele team gaan
zij gezellig een happy meal eten bij de MC Donald en wanneer de vrijkaarten weer
beschikbaar zijn, zullen zij met het gehele team naar een wedstrijd gaan van FC Utrecht in
stadion De Galgenwaard.
Wij bedanken nogmaals alle lotenverkopers voor hun inzet. De opbrengst is gereserveerd
voor benodigdheden voor de jeugd.

Indelingen jeugd volgend seizoen
De voortgangsgesprekken met alle jeugdtrainers waren reeds in volle gang toen ook het
corona virus hierbij roet in het eten gooide. Ondanks dat onze TJC niet fysiek om de tafel meer
kan zitten, zullen zij de gesprekken wel middels videobellen voortzetten.
Op deze manier kan de TJC een opzet maken voor het nieuwe seizoen.
Zodra hier meer over bekend is zullen wij u via onze website op de hoogte houden.

Trainers selectie 2020/2021
Al eerder konden wij melden dat Rene Ribberink onze nieuwe hoofdtrainer is voor komend
seizoen. Rene is inmiddels gestart met diverse gesprekken met de huidige selectie spelers,
maar door het corona virus loopt dit enige vertraging op.
Rene is een zeer ervaren trainer, maar kan het niet alleen. Tijdens
wedstrijddagen zal hij worden geassisteerd door Marcel van Essen.
Marcel zal bij de meeste van jullie bekend zijn. Marcel is een echte
clubman en neemt zijn voetbalervaring mee. Het tweede elftal zal
worden getraind en gecoacht door Piet Sandbrink. Dit zal hij samen
met Pascal Korporaal oppakken. Piet heeft fantastisch werk
geleverd in de afgelopen periode om de verantwoordelijkheid van
de selectie op zich te nemen, echter mist Piet de papieren om dit te
continueren. Er zal komend seizoen een grote selectie gevormd worden die op de dinsdagen
gezamenlijk trainen. De technische staf zal voor de donderdag een splitsing maken tussen 1 en
2 en wordt er apart getraind. Voor de training op de donderdag van het 1e elftal wordt Rene
bijgestaan door Michiel Kok. Michiel werkt al langere tijd met Rene samen en kan tevens
tijdens trainingen een keepersrol vervullen.

Nieuwe verzorgster seizoen 2020/2021

Ook kunnen wij u melden dat wij voor volgend seizoen een nieuwe
verzorgster hebben gevonden. Haar naam is Gabrielle Strumpel. Zij
heeft een aantal jaar ervaring in de verzorging van o.a. een
selectieclub in de regio.
Wij heten Gabrielle van harte welkom bij vv ’t Vliegdorp.

Start seizoen 2020/2021 voor de selectie
De start voor de selectie staat gepland op dinsdag 4 augustus 2020. Vanaf die datum zullen zij
volop gaan trainen en oefenwedstrijden gaan spelen. Het programma zullen wij tegen die tijd
plaatsen op onze website.
Ook zal er een toernooi plaatsvinden bij vv ’t Vliegdorp voor de selectie. Deze staat gepland op
zaterdag 22 augustus 2020. Wij ontvangen dan VVZ’49, DOSC en Achterveld. Hopelijk een
mooie start van het nieuwe seizoen.
Voor dit mooie toernooi zijn wij nog op zoek naar een bedrijf die haar naam wil verbinden aan
dit toernooi. Er zal door de lokale en regionale media zo veel mogelijk aandacht aan worden
besteed. Daarnaast verwachten wij een drukke dag op ons sportpark.
Heeft u interesse of weet u wellicht iemand, dan kunt u contact opnemen met de
sponsorcommissie via info@vliegdorp.nl
Tevens kunnen we al mededelen dat er twee nieuwe spelers zijn aangemeld voor de selectie
voor het seizoen 2020/2021.

Tot zover deze nieuwsbrief. Voor het verdere nieuws omtrent Vliegdorp houden wij u op de
hoogte via onze website, Facebook en Instagram pagina. Voor nu blijf vooral fit en gezond,
zorg voor uzelf, maar ook voor elkaar.

Het bestuur.

