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Beste leden van RKHSV

Gisteren (maandag) werd duidelijk dat het plan om de 
competities half januari weer op te starten in de ijskast 
kunnen. Dat is een domper van jewelste. We hadden met 
zijn allen anders gehoopt, zeker na de enorme inzet van 
onze jeugdleiders en alle andere vrijwilligers en niet te 
vergeten mijn mede bestuursleden, maar worden nu 
geconfronteerd met deze beslissing.  Gezien de berichten 
waren we al met met "zoveelste scenario" aan de slag maar 
je hoopt altijd dat beslissingen de goede kant voor de 
buitensport opvallen gezien het belang ervan voor kinderen 
en volwassenen i.r.t. lichaam, geest en sociaal contact.

Maar goed, het is zoals het is. 

Gisterenavond hebben wij besloten het trainen van de 
senioren dames en heren per direct te stoppen. Na oud op 
nieuw zullen we met de desbetreffende staven kijken wat 
mogelijk is. 

T.a.v de jeugd voelen wij een verantwoordelijkheid in de
komende periode om ondanks de sluiting van de
accommodatie rond de feestdagen toch iets te bieden daar
de scholen gesloten zijn, zij vakantie hebben en de
beperking van andere sociale contacten door de huidige
maatregelen moeilijk genoeg zijn. Wij denken dat dit niet
goed is voor de kinderen en zijn dan ook samen met onze
Technische Commissie en de Jeugdleiders aan het kijken
wat mogelijk is tussen oud en nieuw en vlak na nieuw jaar.
Echter realiseren wij ons ook dat er vrijwilligers zijn die even
rust willen. We zijn dan ook druk aan het inventariseren
wat een ieder wilt zodat we een maatprogramma kunnen
bieden. Iedereen die het aangaat wordt hier verder over
geïnformeerd via de geëigende kanalen.

We gaan zien wat het nieuwe jaar ons gaat brengen en 
kijken iedere keer vooruit. We hopen op het beste!

Als trots bestuur van RKHSV (Chrit, Ralph, Rigberto, Jules, 
Ivo, Lou en Zjer) wensen wij jullie allen dan ook fijne 
feestdagen en een gezond en hopelijk sportief 2021

SMILE

Zoals mogelijk iedereen wel weet is de stichting SMILE 
een spin-off van RKHSV. RKHSV is namelijk een vereniging 
die meer doet dan het aanbieden van voetbal. De 
vereniging is een “open club”, die ook open staat voor 
kwetsbare mensen voor wie sporten geen 
vanzelfsprekendheid is. Om een onderscheid te maken 
tussen het regulier sportaanbod van RKHSV en het 
aanbod voor kwetsbare doelgroepen is de stichting SMILE 
opgericht. Maar wat is SMILE en wat kan het voor ons 
allen betekenen?

Weetjes:

SMILE (de maatschappelijke pijler van RKHSV) is een 
officiële stichting 
Iedereen bij SMILE kan op individuele basis deelnemen 
aan diverse activiteiten, zonder lidmaatschap of verdere 
verplichtingen
SMILE organiseert doorgaans op de maandag en 
woensdag om 18.30 uur een bootcamp,  speciaal voor 
ouders en andere geïnteresseerden
SMILE organiseert doorgaans op de maandag om 13.00 
uur een Buitengewoon Fit les die in het teken staat van 
werken aan de conditie en krachttraining met een lage 
intensiteit
SMILE wandelt doorgaans op de woensdag om 10.15 uur 
met een wandelgroep door en rond Heugem, met elke 
week weer een andere route
SMILE zet in 2021 diverse nieuwe activiteiten op 
waaronder een bridge- en schaakcursus, en een 
kennismaking met walking voetbal en tai chi
Dat de activiteiten van SMILE voor nu zijn gestopt als 
gevolg van de coronaperiode, maar zeker weer gaan 
opstarten zodra dit mogelijk is

Meedoen is laagdrempelig en elke week vrijblijvend. Wees 
dus welkom zodra dit weer kan! Voor meer informatie of 
onder voorbehoud aanmelden: mail naar 
info@smile043.nl 
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