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             Bredevoort, 25 maart 2020 

Betreft: nieuwsbrief SV Bredevoort maart 2020 

 

Beste leden van SV Bredevoort, 

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de genomen 

maatregelen door de overheid voelen we ons geroepen om jullie op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen bij SV Bredevoort. We hebben de gevolgen van het virus besproken alsmede de 

stappen die we moeten ondernemen. In deze nieuwsbrief komen we puntsgewijs inhoudelijk terug 

op hetgeen we besproken hebben. We proberen iedereen van de juiste informatie te voorzien en 

alternatieven te bedenken om deze tijd op een goede manier door te komen. Houdt daarom 

onze berichtgeving in de gaten voor de actuele ontwikkelingen. 

Heb je vragen dan kun je ze via de gebruikelijke kanalen stellen. 

 

Competitie 

Momenteel geldt nog steeds dat de competitie stil ligt t/m 6 april a.s. Het is daarom voor SV 

Bredevoort ook afwachten wat er gebeurt met de lopende competities. Zodra er meer 

duidelijkheid vanuit de overheid en/of de KNVB is zullen we jullie uiteraard direct informeren via 

de diverse kanalen. Houdt hiervoor ook onze website, twitter, facebook en/of instagram in de 

gaten. Aanmelden voor de SV Bredevoort Nieuws Whats-appgroep kan te aller tijde bij Dave 

Blekkink (06-47144023). 

Huiswerk voor de spelers 

Nu we niet meer naar het sportpark kunnen om te trainen en te voetballen, kunnen we dit 

natuurlijk nog wel thuis doen. In deze link staan leuke oefeningen voor in huiskamer (wel even 

overleggen of dat mag) of in de tuin. De link is ook in te voeren in je web-browser 

https://www.knvb.nl/info/59693/dit-zijn-de-leukste-voetbaloefeningen-voor-thuis 
Zo kun je lekker bezig blijven en ook nog eens beter worden! Uiteraard kan een rondje hardlopen 

ook nooit kwaad om jezelf in conditie te houden. 

Jeugdkamp en sponsorloop 

Door alle ontwikkelingen kan ook het met Hemelvaart geplande jeugdkamp helaas niet door gaan. 

De organisatie is momenteel in overleg met accommodatie de Haverkamp in Hengelo (gld), alwaar 

gereserveerd is, om te kijken naar welk weekend het kamp verplaatst kan worden. Naar alle 

waarschijnlijkheid zal dit in het voorjaar van 2021 plaats vinden. De organisatie zal hierover 

communiceren wanneer hier meer bekend over is. Ook de sponsorloop zal opnieuw ingepland 

worden. Het reeds opgehaalde sponsorgeld samen met het formulier graag inleveren, in een 

gesloten envelop voorzien van naam, bij je leider. Op het moment dat de sponsorloop plaats zal 

vinden krijg je het formulier terug om verder op zoek te gaan naar sponsoren. Een verzoek aan de 

leiders om alle enveloppen in te nemen en deze3 in te leveren bij de kamporganisatie. 

https://www.knvb.nl/info/59693/dit-zijn-de-leukste-voetbaloefeningen-voor-thuis?utm_medium=email
https://www.knvb.nl/info/59693/dit-zijn-de-leukste-voetbaloefeningen-voor-thuis
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Kantine en kleedkamers 

Het bestuur gaat inventariseren, samen met de kantinebeheerder, welke producten exact in 

voorraad zijn en welke houdbaarheidsdatum daar aan gekoppeld is. Reeds aangebroken producten 

zullen worden weggegooid. Indien er producten zijn die niet heel lang meer houdbaar zijn kunnen 

we overwegen om die op een alternatieve manier te verkopen. We gaan ook met de groothandel 

in overleg over het retour nemen van de reeds geleverde producten. 

Het bestuur gaat tevens het energieverbruik terugdringen in deze "stille" periode. Er wordt 

bekeken of alle koelkasten al die tijd wel nodig zijn of juist uitgezet kunnen worden, de 

verwarmingsketel in "vakantiemodus" gezet kan worden, enz. De kantine zal en mag voorlopig 

niet meer gebruikt worden voor een periode tot minstens 1 juni a.s.  

Wellicht gaan we de komende periode ook gebruiken om de kleedkamers, toiletten en gang weer 

eens grondig extra schoon te maken, echter zijn we hiervoor wel afhankelijk van de maatregelen 

die de overheid besluit. We moeten hierover ook nog in overleg met onze vrijwilligers. 

Fietstocht 

De inmiddels traditionele fietstocht op Koningsdag (voorheen op Koninginnedag) zal dit jaar geen 

doorgang vinden. De tocht zou dit jaar in het teken staan van "75 jaar bevrijding". 

Overkapping en terrasmeubilair 

De vergunning voor de gewenste overkapping is al een tijdje binnen en ook is het reeds 

uitbesteed aan Ge Tammel uit Aalten, omdat hij ook trouw sponsor is van SV Bredevoort. Zodra 

de spullen bij Ge Tammel binnen zijn en hij de tijd heeft in zijn planning al deze gemonteerd gaan 

worden. Echter zal ook hij (deels) afhankelijk zijn van de huidige maatregelen rondom het virus. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er een groot geldbedrag opgehaald voor de aanschaf van nieuw 

meubilair onder de nieuw aan te leggen overkapping. Dit meubilair is gekocht voor een leuke prijs 

bij Obelink Vrijetijdsmarkt. De nieuwe stoelen en tafels staan inmiddels in de kantine en kunnen 

gebruikt worden zodra de overkapping gereed is en de kantine weer geopend is. Een verzoek aan 

iedereen om na gebruik de stoelen en tafel weer op te ruimen op de daarvoor bestemde plek, 

deze zal duidelijk aangegeven worden. 

Slotdag 

De geplande slotdag van 31 mei a.s. zal hoogstwaarschijnlijk niet door kunnen gaan. We hadden 

gedacht dit inmiddels jaarlijkse afsluitmoment te kunnen combineren met een activiteit voor jong 

en oud. Gezien de huidige situatie en maatregelen die genomen zijn tot 1 juni a.s. zal deze dag 

waarschijnlijk niet door kunnen gaan, echter koesteren we nog een klein beetje hoop en hebben 

we het nog niet helemaal definitief van onze agenda gehaald. We hopen dan ook dat jullie heel 

voorzichtig deze dag met potlood in de agenda te laten staan. Voorgaande jaren was deze dag 

één en al gezelligheid met een zeer grote opkomst. We houden jullie hierover uiteraard ook op de 

hoogte mochten er wijzigingen plaatsvinden. 
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Gebruik sportvelden en sportkooi 

We krijgen vragen of de kinderen op het sportpark mogen voetballen. Wij zijn blij dat de kinderen 

graag voetballen maar op dit moment mag en kan er niet gevoetbald worden op ons sportpark. 

Wij vragen hierbij aan iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en er samen op toe te zien dat 

er niet gevoetbald wordt. Dit is geen regel die door SV Bredevoort is gemaakt, maar komt vanuit 

de overheid en de KNVB. Wij willen en moeten ons daar aan houden. Het is op dit moment 

gewoon verboden om in groepen samen te komen. We zijn er ons wel van bewust dat het 

gemeentelijke grond is en handhaving niet altijd mogelijk is, daarom doen we een beroep op jullie 

gezonde verstand. Dank jullie wel! 

Doelen en andere attributen zijn eigendom van de vereniging mogen niet gebruikt worden. De 

doelen zijn door onze mensen vastgezet. Indien blijkt na 6 april dat er voor langere tijd nog 

steeds niet gevoetbald mag worden zullen onze mensen ook de doelnetten verwijderen uit de 

doelen. Dit doen we dan ter voorkoming van vernielingen, zoals helaas ons eerder is overkomen. 

 

 

Tot slot wensen we jullie veel gezondheid toe en zien jullie graag snel weer terug op en rondom 

de velden van SV Bredevoort. We sluiten af met de woorden van onze premier Rutte "Dit is een 

tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd 

om het gezamenlijk belang boven het eigen belang te stellen. Samen komen we deze moeilijke 

periode te boven, let een beetje op elkaar. Ik reken op u" 

 

Het bestuur van SV Bredevoort 


