Toekomst:
ED kopte met “RKPVV: vier opties voor de toekomst”. Wie verder leest ziet opheffen, HVV, Bruheze
of Stiphout Vooruit staan. Nu leest het net of elke optie evenveel kans heeft (25%). Dat is niet zo. De
gemeente heeft wel aangegeven dat de sportparken van Bruheze en Stiphout Vooruit een
overcapaciteit aan velden heeft op zondag maar de ALV van RKPVV had hier geen voorkeur voor. Net
zoals in het verleden HVV verworpen werd in een ALV.
Afgelopen vrijdag 17 april 20.00 uur vanaf minuut 40 bij Sportradio Helmond sprak het bestuur van
RKPVV al uit dat de kansen niet gelijk waren.
Dat werd zaterdag 25 april nog eens voor de camera van Omroep Helmond herhaald.
https://helmond.ditisonzewijk.nl/helmond/stiphout-warande/opheffing-dreigt-voor-voetbalclubrkpvv/

Deadline overschrijvingen
Gegeven alle mooie transfers van Johan (Gemert), Martijn en Tim (Helmondia) en Luigi (Brandevoort)
is het handig om jullie eraan te herinneren dat er een deadline is. Voor deze deadline moet aan alle
financiële verplichtingen zijn voldaan. Weet dat RKPVV administratief als vereniging langer blijft
bestaan dan 15 juni.
“Deadline overschrijvingen niet verschoven
In onze eerste nieuwsupdate verwezen we naar de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van
15 juni zou worden verschoven. Deze week is besloten dat deze deadline niet wordt gewijzigd. De
deadline voor overschrijvingen blijft dus staan op 15 juni, om 23:59 uur. Meer informatie over
overschrijvingen vind je hier.”

Overheidsmaatregelen
“Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportverenigingen, waaronder ook de
voetbalverenigingen. Als gevolg van de coronamaatregelen, lopen de clubs omzet mis terwijl de
vaste lasten doorlopen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In
de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over
de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de
begroting. “ Daarmee wordt de schuld verkleind. “Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar
sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met
omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen.
Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. Zo
kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden.”
Bijvoorbeeld een (digitale) ALV over onze toekomst.

