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Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers,

Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van vv Doetinchem. 
Waarom is er gekozen voor een nieuwsbrief? Eigenlijk is het 
antwoord heel simpel: omdat er binnen onze vereniging 
(zeer zeker ook in corona tijd) veel mooie, minder leuke 
maar ook noodzakelijke zaken gebeuren die we graag 
willen delen met al onze leden, vrijwilligers, relaties en 
ouders van onze jeugdleden. Binnen een vereniging met 
360 leden gebeurt er namelijk altijd veel en moet er ook 
altijd veel gebeuren.

Wij willen daarom 10 maal per jaar een nieuwsbrief 
uitgeven, hierin zal regelmatig nieuws komen van de 
bestuurstafel maar het zou fijn zijn dat ook  U uw nieuws 
deelt met ons allen. Dus heeft U een leuk persoonlijk of 
team nieuwtje of een ervaring waarvan u denkt dat zou 
eigenlijk de hele vereniging moeten weten? dan horen wij 
dat graag. 

Daarnaast kijken we als bestuur goed wat er naast voetbal 
gebeurt en welke trends en ontwikkelingen actueel zijn op 
het gebied van sport-bewegen-vitaliteit waar we graag in 
meedenken en participeren.

Helaas is het nog steeds een rare tijd waarin we allemaal 
zitten. Er zijn maatregelen getroffen waar iedereen zich 
aan moet houden. Scholen, sportverenigingen en horeca 
zijn nog niet volledig open. Het is een tijd waarin er wat 
anders van ons verwacht wordt.

Wij realiseren ons dat deze tijd ook onzekerheden met zich 
meebrengt en we bepaalde beslissingen moeten nemen 
die om aandacht en begrip vragen.

In deze ‘Digitale Wapendrager’ aandacht voor: brief 
bestuur , de jongste jeugd, campagne steun G-voetbal 
, oorsprong ‘wapendrager’ en wist u dat...  Wij wensen u 
veel leesplezier.

Vriendelijke groet,

Ger Melissen 
(tijdelijke redactie) 
gspmelissen@planet.nl 
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Contributie in tijden van Corona
Naar aanleiding van vragen die we de laatste tijd soms 
krijgen over contributie in tijden van Corona, leek het ons 
een goed idee om hierop vanuit het bestuur een toelichting 
te geven. Een toelichting die anders is dan de eerste naar 
aanleiding van een aantal reacties.

In deze tijd waarin ons verenigingsleven als gevolg van 
het coronavirus grotendeels weer stil ligt, lopen onze 
kosten voor een groot deel gewoon door.
De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder. 
Met name het wegvallen van de kantine inkomsten is een 
grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting. 
De inkomsten uit de contributie hebben we als vereniging 
daarom tijdens de coronacrisis hard nodig, ze zijn essentieel 
om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden 
van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis 
samen de club erdoorheen helpen.

vv Doetinchem staat bekend als een sociale en prettige 
vereniging, waar mensen voor elkaar klaar staan en waar 
we ons graag inzetten voor het belang van de vereniging. 
Dat saamhorigheidsgevoel is nu extra belangrijk: samen 
de schouders eronder en uitkijken naar het moment dat 
we weer mogen voetballen, met een kantine voor onze 
hapjes en drankjes.

Waarom loopt de contributie door?
Naast de steun van jullie die we vragen is er ook een 
andere, meer zakelijke, kant die het blijven innen van 
contributie verantwoord. Als lid van onze vereniging betaal 
je contributie, iedereen doet dat. Het feit dat leden van 
onze mooie vereniging contributie betalen betekent alleen 
niet dat er een overeenkomst is. Door de sportbonden is 
dit als volgt verwoord:

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: 
men is juridisch gezien volgens de statuten ook verplicht 
de contributie te blijven betalen. De contributieplicht voor 
leden blijft bestaan, ook al is er (door overmacht) geen 
voetbalaanbod. Anders gezegd, het lidmaatschap van een 
voetbalvereniging brengt automatisch een verplichting tot 
contributiebetaling met zich mee, of er nu gevoetbald wordt 
of niet. 

Wat kunnen wij als vereniging wel doen voor de leden?
In kwartaal 2 van 2020 hebben wij de kwartaalcontributie 
eenmalig verlaagd met 30%. Straks maken wij voor het 
lopende seizoen de “corona” balans op. Er zal duidelijkheid 
komen inzake financiële impact corona en de mogelijkheid 
om iets extra’s, in welke vorm dan ook, voor de leden te 
doen. 

We hopen met dit bericht niet alleen meer duidelijkheid te 
geven in waar we staan als vereniging maar ook nogmaals 
een beroep te doen op onze leden, alle leden waarmee we 
één vereniging zijn. Juist in deze tijd moeten we als leden 
dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar 
in figuurlijke zin. We rekenen dan ook op jouw begrip en 
hopen dat we zo snel mogelijk weer ons sportpark mogen 
openen, wedstrijden door kunnen gaan en we het gezellig 
kunnen maken in en rondom de kantine.

Mochten er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden 
zijn, waarbij leden financieel in de knel zitten, kan er altijd 
contact opgenomen worden met het bestuur (info@
vvDoetinchem.nl). 

Samen komen we ook hier weer uit, samen een vereniging 
in goede en in mindere tijden.

Met vriendelijke groet
Het bestuur

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL
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Normaliter vindt in de maand april de jaarlijkse huis 
aan huis collecte van het Fonds Gehandicaptensport 
plaats. Dat zit er dit jaar vanwege de Corona maatregelen 
helaas niet in. Om de sporters met een beperking 
echter niet helemaal in de kou te laten staan, doet de 
voetbalvereniging Doetinchem mee met een digitale 
collecte die door het Fonds Gehandicaptensport wordt 
georganiseerd.

De voetbalvereniging Doetinchem kent al 32 jaar G 
Voetbal. Voetbal voor jongens en meisjes met een zodanige 
beperking dat ze in het reguliere voetbal niet of nauwelijks 
aan de bak komen. Een gedeelte van de opbrengst van 
de collecte wordt rechtstreeks over gemaakt naar de 
voetbalvereniging Doetinchem. vv Doetinchem zal dat 
geld gebruiken voor de ondersteuning van de activiteiten 
van en voor het G team.

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL

DIGITALE COLLECTE FONDS GEHANDICAPTENSPORT 2021

Om het u gemakkelijk te maken heeft de vereniging in 
overleg met het Fonds Gehandicaptensport een digitale 
collectebus aangemaakt. Via de link

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/vv-doetinchem 
 
komt u vanzelf bij de digitale collectebus en kunt een 
bijdrage naar eigen keuze doneren. Om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken, kunt u ook zelf nog een digitale 
collectebus aanmaken. Informatie daarover vindt u 
onderaan de pagina waarop de digitale collectebus staat.

Alvast bedankt.
Namens het bestuur van vv Doetinchem

Herman Beerling
coördinator G-voetbal

U kunt ook gebruik maken van de eigen unieke Q
R-code van de collectebus 

van 

vv Doetinchem. Als u deze QR-code scant met een smartphone komt u ook 

automatisch terecht bij de colle
ctebus van vv Doetinchem en kunt u daarin doneren

.

t
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DE OPKOMST EN ONDERGANG DE OPKOMST EN ONDERGANG 
VAN DE PAPIEREN WAPENDRAGERVAN DE PAPIEREN WAPENDRAGER

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, willen we in 
deze nieuwsbrief nog even ingaan op de ontwikkeling van 
het clubblad De Wapendrager, de papieren voorganger 
van de digitale Wapendrager. 

Zoals eerder vermeld verscheen het eerste clubblad aan 
het begin van het seizoen 1949/1950. In onze archieven 
is alleen nummer 2 van de eerste jaargang (d.d. oktober 
1949) nog terug te vinden. Toenmalig secretaris B. 
Abelskamp was jarenlang de stuwende kracht achter het 
in de lucht houden van dit bind- en informatiemiddel met 
de leden van v.v. Doetinchem. Zeker nog tot en met eind 
1965 komt zijn naam voor in het clubblad, onder meer als 
schrijver van het voorwoord. 

Wie kort of ver daarna het stokje van Abelskamp heeft 
overgenomen is onbekend, mede door het feit dat diverse 
jaargangen van clubbladen niet bewaard zijn gebleven 
voor onze archieven. Zeker is wel dat Joop Meddens en 
Joop Harmsen in 1981 tot 1983 de drijvende krachten 
achter De Wapendrager waren. 

Van 1983 tot juni 1984 namen Theo Hulshorst en Johan 
Dollekamp het over van het duo Joop&Joop. En van 1984 
tot september 1987 had Jan Reparon de uitgave van het 
clubblad onder zijn hoede. 

WAAROM HEET ONZE NIEUWSBRIEF ‘DE DIGITALE WAPENDRAGER’?

Oktober 1949

December 2002 Oktober 2004

December 1965 Februari 1983

Oktober 2006September 2005

Oktober 1995

Van september 1987 tot en met augustus 1993 zorgde 
met name Ger Smeman er voor dat De Wapendrager bleef 
uitkomen. Maar volgens eigen zeggen was Ger niet veel 
meer dan een ‘doorgeefluik’ van de binnengekomen kopij 
richting de toenmalige drukkerij van Wim Holders.
Wim ter Maat, later samen met Marianne Huls, had 
De Wapendrager van september 1993 tot en met 
augustus 1998 onder zijn vleugels. Daarna kwam er een 
– zelfbenoemde – ‘hoofdredacteur’ in de persoon van 
Jacob Wassenaar. Hij hield het papieren clubblad in de 
lucht tot aan de ‘zachte dood’ in 2007, het jaar waarin v.v. 
Doetinchem haar 100-jarig bestaan vierde. Niemand was 
bereid om de tijdrovende klus van het coördineren en 
vullen van een clubblad van hem over te nemen. Met het 
vertrek van Jacob stierf een roemrucht clubblad, dat het 
bijna een halve eeuw wist vol te houden.

In die bijna 50 jaar heeft clubblad De Wapendrager 
diverse malen een metamorfose ondergaan, zeker wat 
het uiterlijk van het voorblad betreft. Om jullie daar – ter 
afsluiting – een beeld van te geven, volgen hieronder de 
voorpagina’s zoals het clubblad die in de loop der jaren 
heeft gekend. Daarbij ging De Wapendrager aan het begin 
van het seizoen 1995/1996 over van A5- naar het dubbel 
zo grote A4-formaat.
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WIST U DAT...?WIST U DAT...?
• Binnenkort gestart wordt met een dagbestedingstraject 
van Elver door een 4-5 tal cliënten.  De dagbesteding zou 
dan moeten bestaan uit werkzaamheden op het gebied 
van het onderhoud en het schoonhouden van (vooral) de 
buitenaccommodatie en bij slecht weer ook (schoonmaak) 
uit klussen binnen op sportpark de Bezelhorst. Zij worden 
daarbij begeleid door begeleiders van Elver en nemen in 
eerste instantie ook hun eigen materiaal/gereedschap mee.

• Het Kabinet een stappenplan heeft wat zegt.: in de 
zomer ‘terug naar normaal’
als dit stappenplan werkelijkheid wordt, kan vanaf half mei 
weer veel meer dan nu. Dan kan er weer buiten én in zalen 
gesport worden, gaan de zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ 
als pretparken en dierentuinen weer open en komt er 
weer ruimte voor musea. Ook is er dan weer publiek bij 
profsportwedstrijden mogelijk. Vanaf 26 mei is het dan weer 
mogelijk uit eten te gaan en thuis mogen vanaf dat moment 
vier gasten worden ontvangen. Wij dit met sportieve 
belangstelling volgen.

• De KNVB met Oranje en Snelle meer pupillen naar de 
voetbalclubs wil trekken.

• Dat de Voetbalbond start met een campagne om dalende 
trend in aanwas van jeugd om te draaien.

• Dat zij juist de ouders willen bereiken van kinderen die nog 
niet voetballen en de kinderen zelf.

• De coronacrisis sinds maart vorig jaar vanzelfsprekend 
mede deze daling heeft veroorzaakt. “Kinderen doen ook 
minder aan sport. Daar maakt iedereen zich zorgen over. 
Er zijn veel meer andere hobby’s. Daar hebben ze het druk 
mee, met die andere bezigheden. Onder andere het gamen 
heeft mogelijk een belangrijke impact. Kinderen spelen veel 
minder buiten en komen hierdoor ook minder in aanraking 
met voetbal. En dat remt de trek naar verenigingen”, aldus 
Ruud Andries, sinds ruim een jaar binnen de KNVB hoofd van 
de marketingafdeling op het gebied van amateurvoetbal.

• Dat de grootste daling bij de pupillen is.

• De KNVB de terugval bij de jongste leden over de laatste 
jaren heen niet exact in cijfers en percentages kan 
uitdrukken. “Door de gevolgen van de coronamaatregelen 
zijn er in elk geval veel minder kinderen lid geworden van 
een voetbalvereniging. Dat geldt voor alle leeftijden. Maar 
de grootste daling is te ontdekken in de categorie van de 
pupillen”, nuanceert Ruud Andries. De logische doelstelling 
luidt het verloren terrein minimaal terug te winnen. Daartoe 
creëerde de KNVB een campagne, met als motto: “Kinderen, 
ga voetballen als Oranje!”

• Dat vv Doetinchem hier aan mee doet!

• Dat de coronacrisis ook een kans kan zijn voor leden en 
wijkbewoners om het preventieve belang van sporten en 
meer bewegen te omarmen wanneer het weer kan en mag.

• Het een enorme uitdaging is om meer mensen in 
beweging te krijgen. Dat wij naast het voetbal een breder 
beweegstimulering (fysiek en geestelijk)  toegankelijk 
willen maken voor zoveel mogelijk mensen en dit cruciaal 
vinden.

• Wij vitaliteit structureel een onderdeel laten zijn van ons 
sportieve ( herstel) beleid.

• Er voor beweegcrisis geen vaccin bestaat.

• Het nog niet te voorspellen is in welke mate het (voetbal) 
sport- en beweeggedrag terugkeert naar het oude niveau.

• We graag horen Wat we gaan doen als we weer open 
mogen!  Zijn er suggesties vanuit de teams? Wat kunnen en 
willen we organiseren? 

We nog vrijwilligers zoeken om op korte termijn  
alles weer spic en span te maken. Diverse schilder 

en schoonmaak klusjes in de kantine, hal en 
bestuurskamer  zijn even nodig. Geef u op bij:

Stephan via T: 06 - 2879 4433 
E: stephanrooks@outlook.com

Jacqueline via T: 06 - 1461 8625 
E: jacquelinescheidt@gmail.com
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Uiteraard zijn de beperkingen in het amateurvoetbal niet te vergelijken met de diepe 
sporen die corona achterlaat in onze maatschappij, maar via deze weg willen wij ons 

speciaal even op jullie richten, onze trouwe leden.

Onze club verkeert door corona in financieel zwaar weer. De kantine inkomsten zijn 
weggevallen en de compensatie door de overheid is ontoereikend. Ondertussen 
lopen vaste kosten zoals huur en onderhoud gewoon door. Om de financiële schade 
beperkt te houden en het voortbestaan van onze mooie club te kunnen blijven 
garanderen, zijn wij naast sponsorinkomsten afhankelijk van de contributie van 

onze leden, particuliere giften en onze supporter actie. 

We zullen deze vervelende periode moeten overbruggen. En wij hopen daarbij op 
jullie blijvende solidariteit en begrip te mogen rekenen. Maar ook op jullie creatieve 
inbreng. Achter de schermen wordt er door het bestuur hard gewerkt om te kijken 
waar kosten kunnen worden bespaard en inkomsten kunnen worden gegenereerd. 
Jullie goede ideeën en financiële steun zijn daarbij meer dan welkom. Per slot van 
rekening moeten we het samen doen. Samen overleven we Corona. Samen komen 

we beter en sterker uit deze crisis en bouwen we aan een vitale nabije toekomst.  

WAAR ZIT VOOR U DE UITDAGING?? LAAT HET ONS WETEN
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ONZE MINI'S:ONZE MINI'S:
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Als het je leuk lijkt om op zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 11:00 uur mee te 
helpen met de trainingen, laat het dan weten en meld je via 

pmelissen@vvdoetinchem.nl 

Namens de trainers van de vv Doetinchem mini’s, 
Pieter, Frank, Ruud en Cil

ONZE GROEP MINI'S WORDT STEEDS GROTER. 

Wat je aandacht geeft groeit!Wat je aandacht geeft groeit!
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JO19-1:
DZC’68 JO19-2 (13.00 uur) 
Doetinchem JO19-1 (14.30 uur) 
FC Dinxperlo JO19-1 (14.30 uur) 
Kilder JO19-1 (15.00 uur) 
VIOD JO19-2 (15.00 uur) 
ZZC’20 JO19-1 (13.00 uur)
 
JO15-1:
Concordia-W JO15-2 (13.00 uur) 
DZC’68 JO15-5G (12.00 uur) 
Doetinchem JO15-1G (10.00 uur) 
Terborg/Silvolde JO15-3 (12.30 uur) 
VIOD JO15-4G (11.30 uur) 
ZZC’20 JO15-3 (09.30 uur)
 

JEUGDJEUGD

JO13-1:
SC Doesburg JO13-2G (11.30 uur 
Doetinchem JO13-1d (10.00 uur) 
FC Zutphen JO13-3 (08.30 uur) 
Keijenburgse Boys JO13-1 (11.00 uur) 
Ratti-Sociï JO13-1G (09.00 uur) 
v.v. Dieren JO13-3 (08.30 uur)
 
JO10-1:
DVC’26 JO10-4G (09.00 uur) 
DZC’68 JO10-8 (08.30 uur) 
Doetinchem JO10-1 (09.00 uur) 
PAX JO10-2G (08.30 uur) 
EDS JO10-1G (09.30 uur) 
sv Loil JO10-1G (09.00 uur)
 
Zoals gezegd, de startdatum van de eerste wedstrijden is 
nog erg onzeker.

Wedstrijden voor de Regio Cup jeugd nog onzeker
 

De KNVB probeert voor het einde van het seizoen 2020/2021 de jeugdteams nog aan het voetballen te krijgen in 
wedstrijden voor de zogenoemde Regio Cup. Of het er van komt, is nog onzeker. Dat hangt helemaal af van de vraag 
of het kabinet de coronamaatregelen voor de buitensport nog versoepelt. Maar het leek ons verstandig om de poule-
indelingen zoals die door de KNVB zijn ontworpen, toch even in deze nieuwsbrief te publiceren.

Ze zijn als volgt (tussen haakjes de aanvangstijd die het betreffende team voor de thuiswedstrijd aanhoudt):
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MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

Ik ben Alistair Kist en ben 4 jaar oud. Van jongs af aan, ben ik 
al dol op ballen. Sporten en lichamelijke beweging vind ik het 
allerleukste. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax.

Toen ik 3,5 jaar was ben ik begonnen met voetballen bij vv 
Doetinchem. Ik heb gekozen voor vv Doetinchem omdat mijn 
opa, Antoon Keizer, ook lang bij deze club heeft gevoetbald. En 
mijn oom Mitchel ook. Zij vonden dat altijd superleuk dus de 
keuze was al snel gemaakt.

Het leukste aan voetbal vind ik het lekker sportief bezig zijn 
met mijn teamgenootjes. De vriendjes en vriendinnetjes-dag 
was tot nu toe het hoogtepunt. Hierbij waren allemaal leuke 
dingen te doen op het veld!

Ik hoop dat dit snel nog een keer wordt georganiseerd!  

Alistair
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Wil je vv Doetinchem financieel steunen? Dat kan en 
het is heel simpel om je aan te melden tot 30 april. 

Juist in deze tijd hebben we jullie steun hard nodig. 
Daarnaast kun je jouw bijdrage terugwinnen of zelfs 
kans maken op een cadeaubon van Intersport Bols 

t.w.v. €50,. Loting in mei.

Wat kan ik doen?
Het enige wat je hoeft te doen is lid te worden van 
‘Supporter vv Doetinchem’ voor slechts €25,- p/j. Dat kan 
door het aanmeldformulier in te vullen. Of maak € 25,- 
over op NL44 Rabo 0384306861 t.n.v. vv Doetinchem 
onder vermelding van Supporter en we nemen zo snel 
mogelijk contact met je op.

Wil je meer informatie? E-mail naar ilse@vvdoetinchem.nl. 
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Ilse Elshof 
op: 06-4386 8293.

Waar wordt het geld voor gebruikt?
Het doel van de supportersclub is het stimuleren van 
activiteiten en verbetering van:

• Kantine
• Terras/accommodatie
• Jeugdvoetbal en -activiteiten

Ben je (al) lid en is de betaling van dit jaar gelukt? 
Dan maak je automatisch kans om 1 van de 3 prijzen 

te winnen. 

Voor het maken van een keuze bij de besteding van de 
binnenkomende gelden is een klein werkgroepje opgericht, 
bestaande uit: Ilse Elshof - Kees Verbeucken - Jan Engelen 
(penningmeester)

Als supporter komt je naam prominent op de borden in de 
kantine te staan. Daarnaast komt er ook een vermelding 
op de website en in de nieuwsbrief. 

Bij akkoord van de (actie)voorwaarden geef je toestemming 
dat je naam op de website, in de kantine en in de 
nieuwsbrief komt te staan. En dat het geld automatisch 
wordt afgeschreven. 

Wat kan ik winnen*?
1e prijs: cadeaubon Intersport Bols €50,- 
2e prijs: cadeaubon Primera €25,- 
3e prijs: 1 jaar gratis supporter van vv Doetinchem

Vriendelijke groet namens het ‘supporter-team’
Ilse

Meld je aan en wie weet ben jij de gelukkige winnaar! 

voor de (actie)voorwaardenvoor het aanmeldformulier

r r

WORD SUPPORTERWORD SUPPORTER

WORD SUPPORTER VAN 

VV DOETINCHEM 

EN WIN* 
ONDER ANDERE JE 

BIJDRAGE TERUG!

Scan de QR-code
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WAT DOET CORONA MET JE?   WAT DOET CORONA MET JE?   

RICO CANCIAN  speler 1e selectie

Deze maand is namens het 1ste elftal Rico Cancian aan het woord. 
Rico kwam in de zomer van 2013 over van stadgenoot VIOD, waar 
hij zijn hele jeugd heeft gevoetbald. Toch koos hij destijds voor vv 
Doetinchem en hij heeft hier zijn plek helemaal gevonden.
 

Rico, hoe lang speel je nu bij vv Doetinchem?
Het wordt straks alweer mijn 8ste seizoen in het eerste elftal bij vv 
Doetinchem. Daarvoor heb ik m’n hele jeugd bij Viod gevoetbald. Na 
de overstap voelde ik mij gelijk thuis bij vv Doetinchem, waar ik al wat 
jongens van kende. In het eerste seizoen scoorde ik gelijk 14 keer.
 
Bevalt het nog steeds op De Bezelhorst?
Ik heb het nog steeds goed naar mijn zin, hebben een superleuk 
team, iedereen kan goed met elkaar opschieten. En ik vind het leuk 
dat ik samen met mijn broertje Jessie en zwager Danny Reinders in 
het eerste elftal voetbal. Ik hoop dat  Danny (onze seun of god haha), 
volgend seizoen ook nog actief blijft in het eerste elftal.
 
Wat zijn je hoogte en dieptepunten bij vv 
Doetinchem?
Mijn hoogtepunten zijn toch wel de 2-3 
overwinning in de stadsderby tegen mijn 
oude club Viod. Ik scoorde ook nog 
in die wedstrijd! En natuurlijk het 
kampioenschap in de 4de klasse. 

In het kampioensduel tegen HC’03 kopte ik een voorzet van Jorrit Splitthoff 
raak. Mijn dieptepunten zijn er eigenlijk twee: De degradatie naar de 4de 
klasse en de afgelopen 3 seizoenen, waarin ik weinig gespeeld heb. Eerst 
ruim een half jaar gemist door een zware enkelblessure en nu twee niet 
afgemaakte seizoenen door Corona.
 
Wat betekent deze periode zonder voetbal voor jou?
Aan de ene kant heb ik in de weekenden veel tijd voor mijn dochtertje, 
maar aan de andere kant is voetbal is voor mij een uitlaatklep. Ik mis 
vooral de wedstrijden op zondag. Bij het moment dat ik opsta voel ik al de 
wedstrijdspanning! Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer lekker knallen 
met zijn allen. Ik verwacht veel van volgend seizoen, omdat wij een goede groep 
spelers hebben met veel kwaliteiten voor de 3de klasse. Verder hoop ik dat ons team 
intact blijft en dat wij weer mee gaan doen voor het kampioenschap. 

Heb er alweer zin in!



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

11 mei 
 
Doorstroom-
locaties buiten 
open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan 

26 mei 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Doorstroom -
locaties 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open

16 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Sporten 
buiten 

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen 
toegestaan 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen




