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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Programma  

De KNVB adviseert om geen wedstrijden, trainingen, 
oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te 
organiseren tot en met 6 april. Dit betekent dat vv Hoeven 
ook tot en met 6 april op slot zal zijn.  
(onder voorbehoud wijzigingen door KNVB) 
 

 Vergaderingen 
JC : 20:00 u  
HB : 19:30 u 
Tifosi : Do kantine 21:00u 
 

vv  Hoeven volgt richtlijnen RIVM en KNVB 
 

Berichten van KNVB 
Ondanks dat wij voor ongeveer alle denkbare scenario’s wel een 

draaiboek hebben en inmiddels 
expert zijn in het herinrichten van 
competities, zijn wij nu dag en nacht 
bezig om de gevolgen van het 
coronavirus te verwerken. Ons 

voetbalhart is uiteraard geraakt omdat het volledige voetbal 
stilligt. Maar wat om ons heen overheerst is begrip en 
overtuiging. Gezondheid gaat voor alles. Ook voor voetbal. We 
zijn jullie als voetballers en fans dankbaar voor het begrip dat we 
van velen van jullie krijgen. Er zijn moeilijke beslissingen 
genomen en wellicht volgen er meer. Het is prettig om te merken 
dat in zo’n voor iedereen moeilijke periode het voetbalpubliek 
achter ons staat 
We begrijpen dat er veel vragen zijn, vanuit verenigingen, 
voetballers en fans. De belangrijkste vragen en antwoorden 
proberen we te bundelen op onze speciale pagina over het 
coronavirus: www.knvb.nl/coronavirus.  
De informatie op deze pagina werken we continu bij dus houd 
deze pagina goed in de gaten 
 
Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jullie allemaal, familie, 
vrienden, etc.  
Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste dat nu telt. Er lijkt 
niets te veel gezegd als we constateren dat we – met elkaar – in 
een situatie zitten die zijn weerga niet kent. Het zijn bijzondere, 
ingrijpende en verwarrende tijden. Het coronavirus heeft het 
dagelijkse leven in zijn greep en ook de voetbalwereld ontkomt 
niet aan de gevolgen van het overheidsbesluit om alle 
activiteiten t/m 6 april stil te leggen. De KNVB staat achter dit 
besluit en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote impact heeft op ons 
voetbal. We stellen dan ook alles in het werk om verenigingen te 
ondersteunen in deze onzekere periode.  
Weet dat de KNVB met man en macht voor jullie klaar staat om 
daar waar nodig ondersteuning en hulp te bieden. 
 
Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit 
moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere 
verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er 
op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse 
scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de 
omstandigheden.. 
 

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal 

 Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het 
uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We 
realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan 
vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders 
flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg 
van de competities te komen.  

Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor 
daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven 
hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te 
laten spelen (i.v.m. de promoties en degradaties). Voor de 
afloop van de competities in de B-categorie wachten we de 
verdere ontwikkelingen af.  

 Indien kort na 6 april (een deel van) de competities 
hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het 
Paasweekend geen dubbel programma ingepland 
worden.  

 Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie 
eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en 
voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.  

 Er is op dit moment geen datum bepaald waarop 
uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog 
(geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen 
volgen elkaar zo snel op dat we hierbij handelen naar 
de informatie die op dat moment voorhanden is.  

 Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer 
worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen 
van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, 
waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.  

 Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de 
mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 
juni wordt verschoven.  

 De voorbereidingen voor de introductie van de O21- en 
O23-competitie gaan door. Verenigingen zijn daarvan 
op de hoogte via een informatiedocument ‘O23 t/m 
onder O13 2020/’21’.  

 De deadline voor de inschrijving voor de nieuwe O21- 
en O23-competities en de inschrijvingen voor de 
overige jeugdcompetities is verplaatst naar 20 april. . 

Sportparken:  SPORTPARK is GESLOTEN  
** Betreden is STRAFBAAR  ** 

Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor 
publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken 
van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente 
hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij 
een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale 
noodverordening.  
 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!  

Hopelijk kunnen we dan spoedig weer het normale (voetbal)leven 
met elkaar oppakken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen  
 

Ismael Bilal, Faris M 22-mrt 16 

Maes, Daan M 24-mrt 6 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 
 

http://www.vvhoeven.nl/
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct5603490/qDXsAkG85GZcy6c

