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RKHSV - Nieuwsbrief voor leden
beste leden
In navolging van de vorige nieuwsbrief tijdens het begin
van de "corona periode" kunnen we constateren dat het
bizarre, bijzondere tijden zijn. Hierbij zijn veel van de
activiteiten die onze vereniging kenmerken stil komen te
liggen. Dit is frustrerend omdat de visie van het bestuur
is dat voetbal bij RKHSV geen doel opzich is. Het is een
manier om mensen zowel op als naast het veld dat uit
zichzelf naar boven te laten halen wat ze in zich hebben
en waar ze plezier in hebben, maar vooral ook om
mensen met elkaar te verbinden. Verankerd in de
gemeenschap van Heugem, Randwijck, de Heeg, andere
delen van Maastricht en omliggende dorpen waar onze
leden vandaan komen.
Uiteindelijk zijn we allen wezens die elkaar nodig
hebben, in goede en slechte tijden. Daar kan geen TV,
webwinkel of internet tegenop! Sociale interactie is dat
wat ons maakt wat we zijn.
We zijn dan ook zeer trots en dankbaar nadat we
"knarsetandend" ons complex vooral voor onze jeugd
moesten sluiten en we uiteindelijk onder strenge regels
van de gemeente nagenoeg als eersten in Maastricht
weer mochten gaan trainen, dat onze technische
commissie, nagenoeg alle jeugdleiders, nagenoeg alle
jeugdleden en andere vrijwilligers meteen aanwezig
waren. Vanaf het eerste moment. Iedereen had en heeft
er enorm veel zin in wat ons alleen maar versterkt in de
gedachte dat onze vereniging borrelt van energie.
Afgelopen maandag 8 juni hebben wij als bestuur onze
eerste "fysieke" vergadering gehouden waarbij iedereen
aangaf te popelen om weer te kunnen starten met de
competitie, het trainen, gezellig samenzijn in de kantine
etc. Dat wat ons bindt! Inmiddels zijn ook onze dames-,
heren en G-teams weer gestart met trainen onder
voorwaarden. Maar alleen al de energie die er uitstraalt
van de trainingsactiviteiten geeft hoop dat snel weer
alles zo normaal is dat we kunnen "dartelen in de wei".
Zonder generieke regulatie en beperkingen. Dit hebben
we als bestuur natuurlijk niet volledig in de hand maar
we garanderen dat als er openingen zijn in het beleid
van hogerhand wij daar meteen op anticiperen.

Een voorbeeld daarbij is dat Ivo met zijn team alle
voorbereidingen aan het treffen zijn om op 1 juli de
kantine evt. open te kunnen doen . Op dit moment is wel
nog onduidelijk hoe de zomerperiode eruit zal zien,
daarover zullen we iedereen z.s.m. informeren. De
technische commissies van junioren en senioren hebben
tijd nog moeite gespaard om helemaal klaar te zijn voor
het komende seizoen. Onze planners zijn al flink aan de
slag omdat ons ledenaantal toeneemt, hoe alles rond te
krijgen

hoe komen we nu als RKHSV uit deze
periode?

Dat is wat veel leden ons informeel vragen; gaan we
failliet, moeten we bezuinigen, gaan er leden stoppen,
komen er leden bij, kunnen we nog wel investeren in
ons gebouw, in onze vrijwilligers, in het ontwikkelen
van het kader, in de aanschaf van kleren-ballen en
andere benodigdheden. Wat doen onze sponsoren, wat
doet de gemeente als verhuurder van de velden, wat
doet de KNVB etc. etc.

Het in onmogelijk om een vereniging te besturen
zonder een behoorlijk financieel fundament, zeker in de
huidige tijd met veel wet- en regelgeving van buitenaf.
Toch bestaat een vereniging alleen maar bij de gratie
van zijn leden, wij dus. Een vereniging is geen winkel
waar naar believen geshopt kan worden, het is geen
commercieel instituut waar eisen aan gesteld kunnen
worden t.a.v het product waar je voor betaald en het is
ook geen bedrijf met winstoogmerk. Een vereniging die
gerunt wordt door zijn leden van hoog tot laag kan
alleen maar bestaan o.b.v. wederkerigheid en door
mensen die het fijn vinden "iets" met elkaar te doen.
We kunnen dan ook stellen dat ondanks dat alle
bedreigingen die er waren en potentieel nog zijn (we
blijven voorzichtig!) we redelijk goed door deze crisis
komen door kritisch naar inkomsten en uitgaven te
blijven kijken. Nagenoeg alle leden hebben hun
contributie gewoon betaald, instanties zijn
bijgesprongen en leden die een vrijwilligersvergoeding
ontvangen hebben hiervan af gezien. Onze enige en
afscheid nemende betaalde kracht, Wil Kruijntjes
(hoofdtrainer), heeft ook een duit in het zakje gedaan
waarvoor veel dank. Ook onze sponsoren zijn nagenoeg
trouw gebleven (en blijven) aan onze doelstellingen
waarvoor ook veel dank! Het boekjaar bij een
vereniging wordt altijd gesloten op 30 juni van dat jaar
dus we weten nog niet precies waar we staan maar we
zijn voorzichtig positief.

Investeringen:
Nadat de renovatie van het gebouw en het hele
complex is afgerond zijn we vooral aan het investeren
in het voetbal waaronder uitbreiding van de Technische
Commissie met Roland van Dijk, een meerjarenplan
technisch beleid, leden krijgen van de de club de
mogelijkheid om een UEFA diploma te halen (TC3 en 2)
en het volgen van keepersopleidingen. Er wordt
geïnvesteerd in kleding, ballen, het gebouw, de
accommodatie, scorebord, het kader en nog veel meer.
We hebben een vertrouwenspersoon ongewenst
gedrag en seksuele intimidatie in de persoon van
Sandra Humblet en zijn daarin erkend door de officiële
instanties. Verder zijn we er trots op dat Laurie
Claessens (heren 1,2 en dames 1) , Olaf Hamers (3-4-5 en
G) en Marcel Ridder (jeugd) ingestemd hebben om een
commissie van "wijze mannen" te vormen die zal
fungeren als kritische "tussenlaag" in onze vereniging
zodat zowel de blinde vlekken bij bestuur maar ook bij
trainers, leiders vrijwilligers, sponsoren en ouders snel
zichtbaar worden. Over dit alles later meer!

Rekening houdend met het leed wat vele mensen in ons
land hebben moeten ondergaan zowel fysiek, psychisch,
sociaal, economisch etc. kunnen we ondanks de massale
media aandacht, niet altijd even genuanceerd helaas,
constateren dat onze wereld niet vergaat en dat onze
vereniging springlevend is!
Laten we dan ook vooral vooruit kijken en de
mogelijkheden benutten die er zijn! stap voor stap!
We gaan elkaar tegenkomen!
Namens het bestuur zijnde Jules, Lou, Ivo, Chrit, Ralph en
Rigberto,
Zjer Willems
Voorzitter RKHSV

Contractondertekening met onze nieuwe hoofdtrainer Ben Habets
samen met Zjer, Ralph en Rigberto. Welkom Ben!!

