Beste leden van RKPVV,
Afgelopen maandag is juridisch correct het besluit genomen op RKPVV te ontbinden en te
vereffenen.
Gegeven het raadsbesluit van medio 2017 wordt de huur van onze super mooie groene sportpark De
Warande opgezegd. Zonder velden kan RKPVV niet voetballen. RKPVV is verder te klein om
zelfstandig in te schuiven op een ander sportpark. Dit seizoen speelde RKPVV all time high in de 3e
klasse en hadden we al een periodetitel op zak. Je zou zeggen; op het hoogtepunt stoppen! Maar dan
alleen als je er zelf voor kiest, niet als het je wordt opgelegd. Wat een zegereeks! Vergeet niet dat
hier al 2 kampioenschappen op rij aan vooraf gingen. En al die tijd steunden jullie financieel, RKPVV.
Super! Gegeven deze bizarre tijden is het extra zuur dat de competitie wordt stopgezet en dat we
nauwelijks afscheid kunnen nemen van ons sportpark en van RKPVV. Hopelijk gaan de
versoepelingen gestaag door en kan RKPVV jullie fysiek op 1,5 meter bedanken.

In de excel bijlage staat onze inventaris, die we te koop aanbieden met een minimum bedrag. Er zijn
nog meer spullen.
We organiseren het zo:
Iedereen kan tot en met dinsdag 23 juni 00.00 uur zijn interesse kenbaar maken voor een product
door een email te sturen naar voorzitter@rkpvv.nl. Vermeld daarbij ook je telefoonnummer en het
maximum bedrag wat je daarvoor zou willen geven.
Als er veel interesse is voor een product en wij hebben te weinig dan gaan de eigen leden voor op de
sportverenigingen. Die op hun beurt weer voorrang hebben op anderen.
Als dan vraag en aanbod niet past dan doen we aan prijsopdrijving / bieden. Vandaar de vraag om
een maximum bedrag.
Woensdag 24 juni mailen we dan ook iedereen dat de gekochte spullen in de voorverkoop op vrijdag
avond of op zaterdagochtend 26 juni tussen 9 en 10 uur opgehaald kunnen worden. Als de betaling is
ontvangen uiteraard.
Dan is op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur zichtbaar wat er nog allemaal te koop is.
Tot 14.00 uur zijn de leden dan welkom en vanaf 14.00 uur de andere sportverenigingen uit de regio.
Zondag vanaf 10.00 uur is dan iedereen welkom.
Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.
Dat betekent dat we op zaterdag en zondag nog wat extra handjes nodig hebben om de verkoop en
de mensenmassa in goede banen te leiden. Wie heeft op welke dag een paar uur over om te helpen?
Betalen gaat of cash of via QR codes (betaalverzoeken).
Voor al diegenen die willen overschrijven en nog een financiële blokkade hebben. Deze blokkade is
persoonlijk en blijft. De overschrijving lijkt wel te lukken vanaf 1 juli, als ons lidmaatschap eindigt bij
de KNVB maar de blokkade blijft. De KNVB heeft al toegezegd om de overschrijvingen te blokkeren.
Deze verplichtingen zullen in een later stadium worden overgenomen door NIKKI (incasso).

