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We zijn weer begonnen!

De trainingen, de eerste oefenwedstrijden en de
tweede bekerronde zitten er weer op. We zijn heel trots
en dankbaar dat al onze vrijwilligers keihard gewerkt
hebben om dit allemaal mogelijk te maken!
Het blijft allemaal raar voelen in deze bizarre tijden, we
moeten waakzaam blijven met z'n allen maar alles
bruist en borrelt. Hoe de toekomst eruit gaat zien weet
niemand maar als we gewoon genieten van het nu, dan
kan dat gevoel al niet meer afgepakt worden. Het
Coronavirus is nog niet weg en zal een bedreiging
blijven vormen voor een ordelijk verloop van de
competitie, naar wij verwachten het hele seizoen. Voor
een deel hebben we dit zelf in de hand maar het blijft
een uitdaging voor ons allemaal zodat we hopelijk
z.s.m. weer normaal kunnen doen.
Een andere ook grote uitdaging was het
begrotingstekort van de gemeente (wij "huren" de
velden van de gemeente, het clubgebouw is eigendom
van RKHSV). De gemeente had het plan om tegen de
afspraken in de huur van de velden en clubgebouwen
(er zijn clubs waar de gemeente ook eigenaar is van het
clubgebouw) exorbitant te verhogen. Daarbij ging het
niet over een paar honderd euro maar dit was zoveel
geld dat gegarandeerd een aantal clubs zouden
"omvallen ". Anderen zoals onze club zouden de
contributie flink moeten verhogen waardoor mogelijk
de drempel voor degenen die het minder breed hebben
om te komen voetballen erg hoog zou worden.
Daarnaast wilde de gemeente ook het aantal
voetbalcomplexen in Maastricht verminderen (o.a. SC
Daalhof en Leonidas Wolder zouden moeten verkassen),
dit terwijl 6000 mensen actief in onze stad gebruik
maken van alleen al deze complexen en nog een
heleboel mensen passief door te komen kijken, aan te
moedigen en vooral elkaar te ontmoeten.
Het probleem bij deze materie is dat de waarde van
verbondenheid, met elkaar in contact komen, samen
iets bereiken, ontmoeten, kletsen, uitwisselen, lachen,
huilen, boos zijn en weer goed maken, discussiëren etc.
niet in geld en statische cijfers is uit te drukken terwijl
dit juist de belangrijkste waarden zijn van onze en elke
vereniging en van de maatschappij ansich. We hebben
als besturen van de gezamenlijke voetbalclubs (12) in
Maastricht samen met de Maastrichtse Hockeyclub(1)
op de achtergrond veel tijd en energie gestoken in
zowel de coronaperiode en het ongedaan maken van
deze bezuinigingen o.b.v. cijfermateriaal en
bovenstaande argumenten. We hebben daarbij hulp
gekregen van een aantal politieke partijen en
raadsleden die vanaf het begin onze argumenten
begrepen en ondersteunden. Daar wij als vereniging
volstrekt politiek neutraal zijn zullen wij deze partijen/
raadsleden niet benoemen, echter onze dank naar hen
is groot.
Vandaag (donderdag 10-09) werd definitief duidelijk
dat de bezuinigingen aangaande de buitensport
accommodaties van de baan zijn en de huidige tarieven
vooralsnog gelden tot de afgesproken datum van 2025.
Wij denken als samenwerkende verenigingen hierbij
aan bijgedragen te hebben en hopen dan ook dat nog
meer mensen de computer, sociale media en TV
achterlaten en naar buiten komen, gaan genieten van
het spelletje (actief dan wel passief) en elkaar vooral
gaan ontmoeten.
Laote veer veural veuroet loere en twie kleure blive
drage! Het bestuur van RKHSV Heugem-Randwijck

A.L.V.
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op
maandag 5 oktober a.s. om 20.00 in onze kantine. Meer
info volgt z.s.m.

Ons 1e elftal Heren in de finale van
de Maastricht Champions Trophy
Zoals bij velen bekend wordt er sinds vorig jaar een
groot toernooi georganiseerd in Maastricht genaamd
de Maastricht Champions Trophy. Dit toernooi duurt 2
weken. Nagenoeg alle 1e elftallen van de Maastrichtse
amateurclubs doen hier aan mee als ook MVV O -18. Dit
toernooi trekt vele mensen en zorgt voor een
ongekende verbondenheid en sfeer. Wij als RKHSV zijn
enorme trots dat de grondlegger en organisator van dit
toernooi lid is van RKHSV in de naam van Harry
Schobbe, onze elftalmanager van het 1e team. Ook dit
jaar heeft Harry er samen met alle clubs weer een groot
feest van gemaakt met als kers op de taart dat ons 1e
team doordrong tot de finale na een spannende
groepsfase en een thriller in de halve finale tegen
Leonidas in Wolder.
In de finale, die werd gespeeld op onze accommodatie,
werd in de laatste minuut verloren van de andere
finalist, MVV O-18. De vreugde was er niet minder om
dat ons team onder zeer inspirerende leiding van onze
hoofdtrainer Ben Habets zover was gekomen met
aantrekkelijk, georganiseerd en aanvallend voetbal. Fijn
om te weten is dat dit bereikt werd met > 80% spelers
uit Heugem en Randwijck die we zelf hebben opgeleid.
Chapeau dan ook voor de jeugdafdeling waar trouwens
nog meer talent wordt gevormd door alle jeugdleiders
o.l.v onze Technische Comissie bestaande uit Gerrie,
Carlo, Myriam en Roland
T.a.v. het MCT toernooi een groot applaus dan ook voor
het organiserende comité o.l.v. Harry, de
samenwerkende clubs maar vooral ook voor alle
vrijwilligers van RKHSV die dit mogelijk gemaakt
hebben met toch wel een zeer speciaal woord van dank
voor onze kantinevrijwilligers o.l.v. Ivo en Romano.
Indrukwekkend!

Onze Harry Schobbe bij de loting voor de halve finale van het
MCT toernooi waarbij hij RKSV Heer koppelt aan MVV O-18
(getrukeerde foto)

RKHSV Clubkaart en de kantine
Zoals iedereen mogelijk wel weet kun je in onze kantine
de drankjes en hapjes afrekenen op verschillende
manieren. Wij willen echter onze leden vragen zoveel
mogelijk gebruik te maken van onze RKHSV
clubkaarten, gesponsord door TIM VASTGOED uit ons
eigen Heugem-Randwijck. Dit maakt het
betalingsverkeer voor ons eenvoudiger, zeker in deze
rare tijd. Deze clubkaart is gratis te verkrijgen bij onze
kantinevrijwilligers en gemakkelijk op te laden via onze
PIN automaten in de kantine en via KNIP app (online.)
Ga voor meer uitleg naar https://www.rkhsv.nl/rkhsvclubkaart/
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

