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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Programma  
Onze regering adviseert om geen wedstrijden, trainingen, 
oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te 
organiseren tot en met 1 juni. Dit betekent dat vv Hoeven  
tot nader bericht op slot zal blijven.  
 

 Vergaderingen 
JC : 20:00 u  
HB : 09-april 20:00 u 
Tifosi : Do kantine 21:00u 
 

vv  Hoeven volgt richtlijnen RIVM en KNVB 
 

Berichten van KNVB 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot 
en met ten minste 28 april en grote sportevenementen tot en 
met1 juni.  
Hierdoor hebben wij helaas moeten besluiten dat de 
amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat.  
We vinden het ontzettend spijtig dat onze leden, ouders en 
vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze 
prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo 
uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid.  
 

              *** Dus er is geen keuze!! *** 
 
Door de verlengde maatregelen kunnen de amateurcompetities 
niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In 
tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen 
scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de 
zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli 
start in 1/3 van Nederland. 

 
Geen eindstanden dit seizoen 
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, 
hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen 
en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. 
Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld.  
Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde 
klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet 
uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis 
waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie 
kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke 
en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige 
teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer 
spijtig.  
 
Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het 
nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit 
seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich 
voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven voor het 
gewenste niveau. 
 
Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met 
voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat 
niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en 
jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we 
de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo 
snel mogelijk kunnen verslaan. 
 
Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar! 
 
Met sportieve groet, Jan Dirk van der Zee 
. 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvhoeven.nl/

