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VV Eenrum en de coronacrisis
Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jullie familie, vrienden, partners, kinderen en met jullie
zelf. Gezondheid is altijd het belangrijkste dat telt, en zeker nu! 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 dagelijks leven in de greep en uiteraard
ontkomen wij als voetbalvereniging ook niet aan de gevolgen van het zeer verstandige
overheidsbesluit om alle activiteiten t/m 6 april stil te leggen. Als voetbalvereniging staan wij achter
dit besluit maar begrijpen wij ook de grote impact die dit heeft op onze leden.
Als vereniging conformeren wij ons volledig aan de door het RIVM opgelegde maatregelen, dit
betekent o.a. een sluiting van de sportaccommodatie tot in ieder geval 6 april, ook voor recreatief
sporten. Als groepen ondanks de sluiting alsnog in groepen recreatief gebruik maken van de
accommodatie kan de wetgever hierop handhaven. Het clubhuis is in deze periode gesloten voor alle
sport gerelateerde activiteiten.
U zult begrijpen dat deze onzekere periode naast zorgen over de gezondheid ook veel zorgen over de
financiën opleveren. Normaal gesproken is het voorjaar voor ons als voetbalvereniging een zeer
belangrijke periode qua inkomsten.
Belangrijke onderdelen hierin zijn de kantine opbrengsten, het parkeren bij de hemelvaartsmarkt en
diverse andere activiteiten die vaak plaats vinden in het voorjaar.
Helaas lopen de diverse kosten, ondanks het uitblijven van deze opbrengsten, gewoon door. Denk
hierbij aan energiekosten, verzekeringskosten, onderhoudskosten, de huur van de sportvelden,
onroerende zaakbelasting etc.
Als bestuur zijn we uiteraard op de achtergrond op een gepaste wijze druk bezig om zo goed en zo
kwaad als het kan hierop in te spelen om de verwachte financiële schade te beperken. Zo gaan we
met diverse partijen in gesprek om te kijken of bepaalde kosten verminderd kunnen worden. Op
deze manier hopen we dat we de schade voor de exploitatie van het jaar 2019/2020 beperkt blijft.
Dit heeft voor u als lid wel de consequentie dat de contributie gewoon geïncasseerd wordt. We
begrijpen dat dit mogelijk als oneerlijk kan worden gevoeld aangezien er op dit moment ook niet
gevoetbald wordt, maar gezien de exploitatie is het wel degelijk noodzakelijk. Het is en blijft een
vereniging waarbij wel als leden met- en voor elkaar en de financiën moeten zorgen.
Wij hopen net als jullie dat het stoppen van het voetbal maar tot een korte periode beperkt blijft. De
regering gaat de situatie volgende week weer evalueren en wie weet is beperkt recreatief sporten
weer snel toegestaan.

Voorraden in het clubhuis: samen de schade beperken!!
Door de corona-omstandigheden kan het clubuis niet open. De meeste producten hebben nog een
redelijke houdbaarheidsdatum. Behalve ons Amstel bier! Deze heeft een houdbaarheidsdatum tot
Juni 2020. Daarom willen we de kratjes bier verkopen. Eerst onder de leden via deze nieuwsbrief.
We hebben hiervoor een email adres aangemaakt. Op biertje@vveenrum.nl kunt u een kratje bier
kopen voor €12,50 incl. het statiegeld. Na de betaling brengen wij het kratje bier bij u thuis. We
houden met het bezorgen rekening met de regels van het RIVM.
Met deze actie hopen we de schade voor onze vereniging te beperken.

Wat kunt u in de komende periode verder van ons verwachten?
-

-

Er blijft gewerkt worden op het sportpark. Met inachtneming van de richtlijnen zoals die
door het RIVM zijn uitgevaardigd, zal een groepje mensen (ingehuurd en vrijwilligers) aan het
werk blijven om het sportpark tot een plaatje te maken. Het feit dat u deze mensen bezig ziet
op het sportpark houdt dus NIET in dat het sportpark weer geopend is. Tot in ieder geval 6
april blijft het sportpark gesloten.
Als bestuur werken we hard aan de exploitatie, het programma van het begin van de zomer,
de opening van het sportpark en vele andere zaken. Hierover blijven we jullie informeren in
nieuwsbrieven die we de komende periode naar jullie zullen versturen.

Besturen dat doen wij tijdelijk op afstand! Hieronder zie je een impressie van hoe de eerste
bestuursvergadering online is gehouden.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie uiteraard altijd één van de
bestuursleden aanspreken. Bij voorbaat in ieder geval dank voor jullie begrip en medewerking.
Laten we in deze tijden juist met elkaar bezig zijn en begrip voor elkaar hebben, ook al is dat op 1,5
meter afstand.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Karin, Sandra, Mariëlle, Gerard, Wouter, Eric, Remco, Martijn & Herald

