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Afgelopen weken hadden we gehoopt, zoals iedereen, dat 
er meer openingen zouden komen om te kunnen 
voetballen zoals we graag willen. Helaas lijkt de situatie 
nog niet zo te zijn dat daar zicht op is, in ieder geval niet op 
de korte termijn.

Natuurlijk zijn wij als club, als gezamenlijke clubs in 
Maastricht en de KNVB teleurgesteld omdat het zoveelste 
scenario in de ijskast kan. We hebben dan ook geen keus 
dan op de huidige weg door te gaan.  Dit betekent dat de 
jeugdtrainingen, de onderlinge wedstrijden en andere 
activiteiten doorgang vinden maar bij de senioren en de G-
teams blijft alles stilliggen. We hopen elkaar snel te zien in 
een open maatschappij zodat we weer normaal kunnen 
doen. We houden jullie op de hoogte zodra er openingen 
zijn in het beleid.

Contributie voorjaar 2020

Wij hebben afgelopen januari een bestuursvergadering 
gehad en daarbij opnieuw gekeken naar de bedreigingen 
van het beleid. En die zijn talrijk. Het belangrijkst vinden wij 
eigenlijk het gebrek aan sociaal contact maar natuurlijk ook 
de financiële kant van het verhaal. Toch zien wij 
mogelijkheden om kritisch te kijken naar het belang van de 
club en zijn leden in deze.  

T.a.v de voorjaarscontributie hebben wij als bestuur, 
ondanks de financiële uitdagingen en dus de continuïteit 
van de club, unaniem het volgende besloten aangaande het 
seizoen 2020-2021:

• De leden van onze jeugdteams betalen de gehele 
jaarcontributie gezien het doortrainen, de onderlinge 
wedstrijden en de activiteiten die op zaterdag met 
regelmaat worden georganiseerd door onze 
vrijwilligers. In maart zal dan ook de normale 
automatische afschrijving plaatsvinden.

• Onze G-teams betalen een halve jaarcontributie gezien 
het feit dat alle activiteiten al maanden stil liggen. 
Ook als op een bepaald moment in het voorjaar 
trainen en wedstrijden weer door kunnen gaan blijft 
deze beslissing staan. Omdat onze G-teams de 
contributie in 1 keer betalen zal er nog een afschrijving 
plaatsvinden in 2021 via de leiders.

• Onze senioren betalen een halve jaarcontributie 
gezien het feit dat alle activiteiten al maanden stil 
liggen. Ook als op een bepaald moment in het voorjaar 
trainen en wedstrijden weer door kunnen gaan blijft 
deze beslissing staan. Daar in het najaar 2020 deze 
contributie geïnd is vindt er, mits betaald, geen inning 
plaats in het voorjaar.  

Natuurlijk is het wel mogelijk voor de senioren en de G-
leden om op vrijwillige basis de voorjaarscontributie over te 
maken maar dat laten we bij de desbetreffende leden. 
Neem hiervoor contact op met ons secretariaat via 
secretariaat@rkhsv.nl 

Als bestuur gaan wij ervan uit dat iedereen begrip heeft 
voor deze eenmalige beslissing om van het reglement af te 
wijken. Wij zijn bereid dit met liefde voor onze sport, onze 
club en onze leden te verantwoorden op de eerst komende 
ALV.

Namens het bestuur van de trotse 
Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging 
(Heugem-Randwijck)

Zjer Willems, voorzitter

Leef Luij vaan RKHSV
(Mestreechs)

Aofgeloupe weke had veer gehoop, wie eederein, tot der 
un opening zow zien um weer te kinne voetballe wie veer 
welle. Jaomergenoog liekent de situatie nog neet zoe te 
zien tot daor ziech op is, in eeder geval neet op de korte 
termijn.

Netuurlik sjaggenere veer es club, es clubs vaan Mestreech 
en de KNVB us umtot ut zoevaolste scenario in de ieskas 
kin. Ver hobbe daan ouch gein kaos daan door te goon op 
de weeg vaan noe.  Dit beteikent tot de traininge, de 
wedstrijde en aandere activiteite beij de jaog gewoen 
doorgoon. Mer beij de seniore en de G-teams kinne veer 
wienig beteikene. Toch hope ver elkaar weer snel te zien in 
un ope maatsjappij zoetot veer weer normaal kinne doen.  
Ver hauwe uuch op de huugte es tot der openinge zien.

Contributie veurjaor 2020

Ver zien in jannewarie es bestuur biejein gewees en hobbe 
daorbeij opnuij gekeke naor wat us kin bedreige in dis 
bizarre tied. En dat is vaol. Ut belangriekste vinde veer 
eigelik nog tot ver us allemaol neet mie zien. Mer ouch 
moet veer blieve kieke naor de cent. 

T.a.v de veurjaorscontributie hobbe veer es bestuur, met in 
de achterkop de cent en tot veer volgende jaor es club 
ouch nog bestoon, unaniem ut volgende beslote veur ut 
sezoen 2020-2021:

• De jaogteams betaole de ganse jaorcontributie 
umtot ze doortraine, partijkes speule en aandere 
activiteite die op zaoterdag met regelmaot weure 
georganiseerd door uzze vrijwilligers. In miert 2021 
zal daan ouch de normale automatische aofsjrieving 
plaotsvinde.
Uzze G-teams betaole un halve jaorcontributie 
umtot al hun activiteite al maonde stel ligke. Ouch 
es in ut veurjaor traine en partijjkes weer door kinne 
goon bleijf dizze beslissing stoon. Umtot uzze G-
teams de contributie in eine kier betaole zal der nog 
un aofsjrieving plaotvinde in 2021 via de leijers. 

• Uzze seniore betaole un halve jaorcontributie umtot
al hun activiteite al maonde stel ligke. Ouch es in ut
veurjaor traine en partijjkes weer door kinne goon
bleijf dizze beslissing stoon. Umtot in ut naojaor
2020 dizze contributie geind is, kump der, es toen
betaold is, gein aofsjrieving in ut veurjaor 2021.

••

Zoewiezoe is ut wel meugelik es seniore en G-lede um op 
vrijwillige basis de veurjaorscontributie euver te make mer 
dat laote veer beij de lede zellef. Num heijeuver contac op 
met us secretariaat via secretariaat@rkhsv.nl 

Es bestuur goon veer der vaanoet tot eederein begrip heet 
veur dizze " eine kier" beslissing um vaan ut reglemint aof 
te wieke. Veer welle meet leefde veur uzze sport, uzze club 
en us luij dit verantwoorde op uzze ierskoumende ALV. 

Naomes ut bestuur van un gruutse 
Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging 
(Heugem-Randwijck)

Zjer Willems, veurzitter
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