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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 
Maatregelen per 14 oktober 22:00u: 
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom 

extra maatregelen aangekondigd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Deze extra maatregelen gaan in 
vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en 
gelden vooralsnog voor de komende vier 
weken. Voor het voetbal betekent dit op 
hoofdlijnen: 

 Alle amateurcompetities worden voor de komende vier 
weken stilgelegd. 

 Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier 
personen en met onderling 1,5 meter afstand. 

 Voor jeugdteams geldt geen beperking in de 
groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de 
training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen 
bij de eigen vereniging. 

 Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 

 Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 

 Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen 
Divisie en Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan. 
(onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

 Vergaderingen 
JC : 20:00 u  
HB : 05-11-2020 20:00 u 
ALV : uitgesteld 
Tifosi : Do kantine 21:00u 
 

Extra Trainingen en/of onderlinge wedstrijdjes voor  
jeugdteams op zaterdag tijdens coronastop 

Omdat de wedstrijden, door de 
coronamaatregelen, voorlopig niet 
doorgaan maken we wekelijks een 
schema voor de teams die op zaterdag 
(extra)willen trainen. 
Alle corona regels blijven natuurlijk 
verplicht en overtredingen worden 
bestraft.  
 

 
Zaterdag 24 oktober: 

Kunstgras veld A 
09.30 - 11.00 JO11-1, JO11-2 en JO13-2 
11.15 - 12.45 JO13-1 en JO15-1 
 

Veld B (gras) 
11.15 - 12.45 JO17-1 en JO19-1 
 
Zaterdag 31 oktober (voorlopig) 

Kunstgras veld A 
09.30 - 11.00 JO7-1, JO8-1, JO8-2 
11.15 - 12.45 JO17-1 en JO19-1 
 

Veld B (gras) 
09.30 - 11.00 JO11-1, JO11-2 en JO13-2 
11.15 - 12.45 JO13-1 en JO15-1 
  
 
 

Algemene Leden Vergadering vv Hoeven 
 
Geen ALV 2-11-2020. 
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen heeft het 
bestuur moeten besluiten de Algemene ledenvergadering te 
verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. 
Het bestuur wacht de nadere richtlijnen van het kabinet, RIVM en 
KNVB af. 
Leden worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum. 
Bestuur vv Hoeven 

 
Pasfoto’s op de voetbal-app 
Belangrijk voor voetballers van de JO13 en ouder dat er een 
recente pasfoto in de voetbal-app staat. 
Tot en met 31 oktober kan je deze in de app zelf aanpassen in 
de KNVB voetbal.nl-app of in KNVB wedstrijdzaken-app.   
De leider/trainer, die staat aangemeld als team manager, kan dit 
aanpassen voor het hele team. 
Jeugdcommissie 
 

Leden gezocht voor de Jeugdcommissie  
Om alles binnen de jeugd in goede banen te leiden is de 
jeugdcommissie op zoek naar nieuwe leden. Wat doet de 
jeugdcommissie zoal. We proberen te zorgen dat de teams 
ingedeeld worden.( Dit doen we samen met de technische 
commissie) We zorgen voor de materialen. We verzorgen de 
veldindelingen. We verzorgen verschillende activiteiten. En 
mochten er ergens problemen zijn dan proberen we deze op te 
lossen. Zeker voor de Activiteiten zijn we opzoek naar iemand 
die dit wil coördineren. Maar ook mensen die hand en span 
diensten willen verrichten kunnen contact op nemen met ons. 
Jeroen Vermaas 0613737588 jeroenvermaas25@gmail.com 
Louis van Eekelen 0622132482 aammvaneekelen@hetnet.nl 
 

Stem op vv HOEVEN en scoor bij Rabo clubSupport. 
De stemwijze is dit jaar veranderd, je ontvangt geen stemcode 

meer per e-mail of post. Stemmen gaat vanaf 
nu via de Rabo Bankieren App of Rabo Online 
Bankieren. Nadat je ingelogd bent, ga je naar 
'zelf regelen' -> 'lidmaatschap' -> 'Rabo 
ClubSupport'. Je kunt tot en met 25 oktober je 
stem uitbrengen. Maak je geen gebruik van de 

Rabo App of Rabo Online Bankieren? Mail dan naar 
communicatie.wbn@rabobank.nl, dan ontvang je alsnog een 
stemcode. 
Als u lid bent van de Rabobank mag u stemmen.   
                     

Stem op vv Hoeven!!.  
 
Met de opbrengst kunnen wij ons sportpark verder verfraaien en 
activiteiten organiseren voor onze jongste jeugd.    
Alvast dank.  
 

Verjaardagen  
 
Dex Verhulst M 19-10-2012 JO9-3 

Merijn Schoonen M 20-10-2005 JO17-1 

Jaimy Gouverneur M 21-10-2006 JO15-2 

Kenna van de Sanden V 22-10-2010 JO11-2 

Stefan van Eekelen  M 23-10-1999 Trainer JO15-1 

Siebe Harteveld M 24-10-2003 JO19-1 
Trainer JO11-2 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
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