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Bezoek ook onze eigen v.v.Hoeven website :  

http://www.vvhoeven.nl 
 

Belangrijkste Corona regels voor de jeugd 

 Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang 
op de vereniging zijn. 

 Er zijn geen toeschouwers (o.a.ouders) toegestaan. 

 Na de training of activiteit direct naar huis gaan. 

 Buiten het veld mogen er geen grotere groepen dan 4 
worden gevormd 
(onder voorbehoud van wijzigingen door KNVB) 
 

Extra Trainingen en/of onderlinge wedstrijdjes 
voor  jeugdteams op zaterdag. 

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 21 november 

10.00- 15.30 vv Hoeven voetbaldag voor de jeugd 
t/m JO14 

 

v.v. Hoeven scoort bij RABO Club Support. 
Voor het door jullie aantal uitgebrachte stemmen voor 

onze vereniging heeft onze 
penningmeester een mooi bedrag 
van de Rabobank in ontvangst 
mogen nemen. 
 
Nog geen lid? 
Meld je dan nu aan via de RABO 
Bankieren App of RABO Online 
Bankieren, zodat je volgend jaar 
ook mee kan doen. 

 
Met de opbrengst kunnen wij ons sportpark verder 
verfraaien en activiteiten organiseren voor onze jongste 
jeugd 
Bedankt voor jouw stem op v.v. Hoeven  

 
 

KNVB Jeugdraad praat met minister over 
voetballen in Coronatijd. 
Jongeren van de KNVB Jeugdraad gaan in gesprek met 

minister Tamara van Ark (Medische 
Zorg en Sport). Tijdens het gesprek 
willen zij de minister overtuigen van het 
belang van voetballen in coronatijd. 
De Jeugdraad verwoordt de beleving 

en het gevoel van jonge KNVB-leden. Tijdens de 
persconferentie van 19 mei 2020 riep minister-president 
Mark Rutte jongeren op tot het leveren van input. De 
Jeugdraad zag dit als een mooie kans om hun ideeën met 
de KNVB en het ministerie te delen. Zij willen het gemis 
overbrengen dat zij ervaren door de beschreven 
richtlijnen in de Covid-19-protocollen. Op 17 juli stuurde 

de KNVB Jeugdraad daarom een brief aan minister Van 
Ark. Naar aanleiding hiervan is besloten met elkaar in 
gesprek te gaan. 
Samenzijn 

De jongeren uit de KNVB Jeugdraad missen tijdens de 
coronatijd vooral het samenzijn met leeftijdsgenoten. Na 
afloop van een training gaat iedereen naar huis. Samen 
napraten is er niet bij. De jongeren verliezen daardoor de 
binding met het verenigingsleven. Ook missen de 
jongeren het spelen van wedstrijden, terwijl dat juist is 
waarvoor velen van hen lid zijn geworden van een club. 
De KNVB Jeugdraad is samen met de KNVB aan de slag 
gegaan om hun ideeën op papier te zetten. In online 
sessies hebben ze de afgelopen weken verschillende 
punten met betrekking tot de corona-aanpak voor sport en 
jongeren uitgewerkt. Deze voorstellen zijn ook 
opgenomen in het Plan B: Blijven voetballen in tijden van 
Corona. In het gesprek met minister Van Ark zullen 
Justus van Gobbel en Quinten Jakobs als verkozen 
aanvoerders spreken namens de KNVB Jeugdraad, de 
andere leden bellen vanuit huis in. Tijdens het gesprek 
willen zij de volgende punten bespreekbaar maken: 

 Stel de maatregelen die gelden in het onderwijs 
gelijk aan de maatregelen in de sport. 

 Sporten is gezond. Je kan niet goed thuis 
sporten, dus het is belangrijk dat je zo lang mogelijk kan 
blijven sporten bij de vereniging onder goede begeleiding. 

 Zet sporthelden in om jongeren in beweging te 
houden. 

 Stel de club overdag open. Nu mag je wel op 
een Johan Cruijff veldje voetballen, maar niet op de 
vereniging. 

 Spreek de taal en gebruik de technologie van 
jongeren om de regels uit te leggen. 
 

Verjaardagen  
 

 
Namens vv Hoeven gefeliciteerd met jullie verjaardag!!  
 
 

Vergaderingen  
JC : 20:00 u  
HB : 03-12-2020 20:00 u 
ALV : uitgesteld 
Tifosi : Do kantine 21:00u  
 
 

Dyon Willemse M 16-11-2007 JO14-1 

Rik de Vugt M 17-11-2003 JO17-2 en trainer 
JO8-2 

Jayden Versendaal M 17-11-2011 JO11-1 

Isa de With V 17-11-2009 JO13-2 

http://www.vvhoeven.nl/

