Vanaf morgen kan er een balletje getrapt worden op sportpark de Warande. Op Helmond.nl “Biedt u
alleen sportactiviteiten aan voor volwassenen vanaf 19 jaar? Dan hoeft u geen protocol bij ons in te
dienen. Het is echter wel belangrijk dat u zich houdt aan de landelijke richtlijnen: houd 1,5 meter
afstand, vermijd drukte, blijf binnen bij gezondheidsklachten en ga niet samen sporten als u in de
risicogroep valt.” Er is dus geen protocol nodig.
Zoals eerder geschreven mag het bestuur van een vereniging besluiten voorleggen in een digitale
algemene ledenvergadering te houden. Hier kan dan ook digitaal gestemd worden.
De digitale ALV is op donderdag 28 mei vanaf 20.00 uur.
Een email daarover is verstuurd.
Vervolgens is een app naar de leiders gestuurd om bondsleden die geen email hebben kunnen
ontvangen hierover te informeren.
Mocht je geen email ontvangen hebben dan kun je jouw recente email adres doorgeven via
info@rkpvv.nl.
Dit geldt dan ook voor alle andere leden van RKPVV.
Belangrijk is dat de algemene vergadering voor de leden te volgen moet zijn en dat zij tot uiterlijk 72
uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch
vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Die vragen moeten uiterlijk tijdens de
vergadering worden beantwoord en ook worden gepubliceerd op de website of elektronisch aan de
leden worden kenbaar gemaakt. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n
vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
Mail je vragen naar voorzitter@rkpvv.nl.
Vragen en antwoorden zullen dan gemaild worden en niet geplaatst worden op de website.
Iedereen moet overschrijven om bij de start van het nieuwe seizoen speelgerechtigd te zijn.
De datum van mogelijke opheffing van RKPVV ligt voorbij de overschrijfdatum van 15 juni voor de Acategorie en mogelijk zelfs nog tot medio november voor de B-categorie. Om te kunnen
overschrijven moet er voldaan zijn aan de financiële verplichtingen. Via NL56INGB0002981180.

Bijlage
“Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de helft van de bestuurders van

voetbalverengingen zich zorgen maakt over het voortbestaan van hun voetbalclub. De zorgen
voor bestuurders zijn vooral groot als er ook tot na 1 augustus nog niet gevoetbald kan
worden. Bij sluiting van de vereniging tot 1 augustus verwachten verenigingen 27% van de
begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen, terwijl zij maar 13% denken te kunnen besparen.
44% van de verenigingen verwacht dat sponsoren hun verplichtingen dit jaar niet (volledig)
kunnen nakomen. Wat betreft het aantal leden verwachten verenigingen enerzijds minder
instroom van nieuwe leden en anderzijds meer uitstroom van bestaande leden. Het kan zijn
dat er verenigingen zijn die hierdoor straks in de problemen komen en de deuren niet meer
kunnen openen. Nederland telt 1,2 miljoen amateurvoetballers en bijna 3.000
voetbalverenigingen.
In positieve zin ziet maar liefst 70% van de verenigingen dat hun leden bereid blijven om hun
contributie te betalen. Ook heeft 55% van de clubs vertrouwen in de veerkracht van hun
vereniging. Verder verwachten verenigingen de komende periode het meest te kunnen
bezuinigen op kantine-inkopen (79%), energielasten (76%), vrijwilligersvergoedingen (72%)
en bondsafdrachten (68%).
Hou je haaks, blijf gezond en let goed op elkaar.
Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal “

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-hetcoronavirus-en-voetbal

