
   
 

   
 

R.K. Sportvereniging H.V.C.H. 
 
 
 
Heesch, 17 april 2020 
 
 
Beste leden, 
  
Hierbij een schrijven over de gang van zaken binnen onze vereniging in deze moeilijke tijd. 
Het is een tijd die niemand ooit eerder meegemaakt heeft en voor eenieder onwerkelijk is. 
Als bestuur van HVCH willen we allereerst alle mensen sterkte wensen die persoonlijk, in de familie- 
of vriendenkring, geconfronteerd zijn met de gevolgen van het Corona-virus. We leven met iedereen 
mee die het nu moeilijk heeft, door ziekte, eenzaamheid, economische gevolgen of erger nog... 
Aan iedereen in onze HVCH-familie willen we veel kracht en sterkte toewensen om deze 
onvoorstelbare periode door te komen.  
  
En dan onze vereniging...plotsklaps ligt alles stil. We volgen hierin uiteraard de richtlijnen en 
voorschriften van het ministerie, RIVM en ook de KNVB. We spelen geen (competitie-)wedstrijden 
meer en de accommodatie blijft vooralsnog op slot tot 1 juni. Behalve wedstrijden en trainingen 
zullen er ook geen andere activiteiten plaatsvinden. We missen het trainen, de wedstrijden en de 
contacten met elkaar; de KNVB heeft de competities gestopt en we kennen geen kampioenen en 
degradanten. Geen toernooien, geen internationaal toernooi met Pasen. Allemaal beslissingen die in 
deze omstandigheden logisch zijn, hoe onwerkelijk ook. 
 
Eind april zullen we weer meer weten over de situatie en de volgende overheidsmaatregelen en 
tijdslijnen; we zullen als bestuur van HVCH deze maatregelen ook zeker respecteren. Ondertussen 
heeft dit natuurlijk wel de nodige gevolgen op verschillende gebieden. 
  
Ook voor ons als bestuur vormt deze periode een uitdaging, allereerst al om te vergaderen. We 
hebben dit afgelopen periode digitaal (met beeld en spraak) gedaan en dit is een behoorlijk 
alternatief.  
In de bestuursvergadering hebben we gesproken over de menselijke en sportieve gevolgen van de 
crisis, maar ook over de organisatorische, bestuurlijke en financiële impact. Zeker ook deze financiële 
gevolgen zijn zeer aanzienlijk voor ons als vereniging.  
 
Bij de organisatorische gevolgen kan je denken aan het afronden van het huidige seizoen, en de 
voorbereidingen op het nieuwe. De indeling van alle nieuwe teams zal nu anders gaan lopen dan we 
ons voorgesteld hadden; begin mei zullen we hierover duidelijkheid bieden, als we hopelijk iets meer 
zicht hebben op de tijdslijnen van de crisis.  
 
De financiën. De inkomsten van de vereniging komen (grotendeels) voort uit contributiegelden en 
sponsorbijdragen, maar zeker ook voor een belangrijk deel uit het nettoresultaat van de 
kantine. Logisch dus dat we een stevige financiële uitdaging hebben als club, nu we al 
langere tijd geen kantine-inkomsten hebben en ook diverse grote evenementen de komende 
periode niet door zullen gaan (bijv. het internationaal toernooi en de clubweek in mei). 



   
 

   
 

Dit stelt ons voor serieuze uitdagingen, zeker omdat we na de nieuwbouw nog geen ‘nieuw 
vet op de botten’ hebben kunnen opbouwen en we nog geen reserves hebben. 
 
Op allerhande manieren zullen we gaan proberen om de financiële situatie te beheersen: 

- We zullen met de gemeente in overleg gaan, samen met andere collega- 
verenigingen in Bernheze, om te kijken waar zij kan ondersteunen, 

- We zullen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de KNVB en de 
overheid (gaan) bieden om verenigingen niet om te laten vallen, 

- We zullen maximaal besparen op alle uitgaven en geen nieuwe verplichtingen 
aangaan,  

- We zullen kijken waar we voorschotten en betalingen kunnen verlagen en vertragen, 
denk hierbij aan energiekosten, 

- We zullen geen extra (actief) beroep gaan doen op sponsors, aangezien ook zij 
allemaal de gevolgen van deze crisis ervaren, 

- Een van de weinige knoppen waar we relatief eenvoudig aan kunnen 'draaien' is de 
knop van de contributie. Hier is nu nog niets over besloten maar mogelijk zullen we 
later alsnog tot verhoging over moeten gaan.  

 
Met al deze maatregelen zullen we proberen de financiële gevolgen het hoofd te bieden en de 
eindjes aan elkaar te knopen. Maandenlang geen kantine-inkomsten in ‘de beste en drukste periode 
van het jaar’, dat hakt er in... Met de juiste beslissingen en hulp en begrip van alle leden gaat het ons 
lukken om ook deze crisis te overleven en financieel gezond verder te gaan als vereniging. 
  
Als jullie zelf nog ideeën hebben hoe we gezamenlijk als verengingsleden, sporters, supporters, 
ondernemers, kortom alle Heeschenaren, elkaar kunnen helpen in deze moeilijke tijden, laat het dan 
weten! Samen zijn wij HVCH en kunnen we ook deze crisis aan. 
 
We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken, zowel op sportief als 
bestuurlijk gebied.  Als jullie vragen of ideeën hebben, kom er zeker mee want de vereniging, dat zijn 
wij samen. 
 
Ondertussen is natuurlijk het allerbelangrijkste dat we allereerst de gezondheidscrisis onder controle 
krijgen. Gezondheid voor jullie, je familie, vrienden, bekenden en alle (kwetsbare) mensen om ons 
heen. Opdat we snel weer samen kunnen gaan sporten en samen genieten op onze vereniging.  
  
Zorg in ieder geval goed voor elkaar en blijf gezond! 
  
 
Namens het bestuur,  
 
Laurens Gloudemans 
Voorzitter H.V.C.H. 


