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Amersfoort, 8 juni 2022 
 
Beste speler / speelster, ouder, vrijwilliger of supporter van KVVA, 

Met deze nieuwsbrief willen we je informeren over wat er binnen en buiten het veld bij KVVA 
gebeurt.  
 
KVVA 1 – Kampioen 4e klasse ! 
KVVA is ongelofelijk trots dat ons selectieteam onder leiding van trainer-coach Ab Chaiat 
ruimschoots voor het einde van de competitie al kampioen van de 4e klasse is geworden en 
promoveert naar de 3e klasse! Spelers, trainers en staf van het eerste elftal hebben afgelopen 
jaar een fantastische prestatie neergezet met attractief en verzorgd voetbal waarin 
teamgeest, onverzettelijkheid en techniek voorop stonden. De Amersfoortse Courant sprak 
zelfs over tikkie-takkie-voetbal, zie ook deze Link. Het kampioenschap van het eerste werd 28 
mei uitbundig gevierd bij KVVA, met een geweldig optreden van Blinde Ed, de zingende blues-
gigant uit het Soesterkwartier. 
 
Veel voetbal, veel mooie prestaties 
Er hebben nog veel meer teams dit jaar ontzettend mooie prestaties neergezet. Meerdere 
jeugdteams zijn dit jaar (periode)kampioen geworden en zijn naar hogere klassen 
gepromoveerd. Doordat veel jeugdteams twee keer per week trainen, zie je dat kinderen 
groeien in het spel. Dat ze met plezier naar de club gaan. Met hulp van hun trainers en 
coaches. Sportief kijken we daarmee terug op een goed seizoen. En gelukkig waren er 
ondanks een lange winterstop door Corona ook nog veel wedstrijden te spelen. Dat was wel 
nodig na het desastreuse seizoen 2020-2021, waarin het Corona virus vrijwel het hele voetbal 
stillegde. Jammer is wel dat Dames 1 volgend jaar niet verder gaat bij KVVA. Gelukkig start 
er het nieuwe seizoen een nieuw recreatief damesteam, dat op de vrijdagavond 7 tegen 7 
KNVB competitie gaat spelen.  
 
Sterke groei bij de jeugd 
Aankomend seizoen zijn er maar liefst 12 jeugdteams actief bij KVVA, waarvan 3 
juniorenteams. Er is afgelopen jaren bij de jeugd veel geïnvesteerd in kwaliteit en plezier, wat 
heeft geresulteerd in flinke aanwas van kinderen en teams. Alle kinderen, zowel jongens als 
meisjes, zijn van harte welkom bij KVVA! Heel veel dank gaat ook uit naar alle ouders die zich 
(vrijwillig) voor de jeugdteams inzetten en natuurlijk alle mensen van de Jeugdcommissie 
(ook allemaal vrijwilligers), die dit faciliteren. Hun werk is echt super, want zonder 
vrijwilligers kan een team of club niet draaien. 
 
Mooie activiteiten bij KVVA 
Zo aan het einde van het seizoen waren en zijn er weer allerlei mooie activiteiten voor 
kinderen en volwassenen bij KVVA: het Kampioensfeest, het toernooitje voor de JO8 en JO9, 
Schaaklessen, Techniektrainingen voor de Jeugd, het Luilakkenkamp, een Jeugdtrainers-
workshop, het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap en meerdere teams organiseren een 
‘einde seizoen’ barbecue. Als club bieden we ruimte aan iedereen met goede ideeën. Wil jij 
ook iets leuks met je team doen? Dat kan vrijwel altijd. Let wel even op dat je dit van 
tevoren, bijtijds, bespreekt met de Kantinecommissie (kantinecommissie@kvva.nl). 
 
Als bestuur zijn we heel blij met de positieve sfeer op de club en vele activiteiten. Heb je zelf 
interesse om bij te dragen, iets te organiseren of heb je verbeterpunten? Laat het ons weten 
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(bestuur@kvva.nl), of schiet iemand van het bestuur of de Jeugdcommissie 
(jeugdcommissie@kvva.nl) op de club aan.  
 
Vertoning voetbaldocumentaire ‘Langs de pijngrens’ vrijdag 10 juni 
O ja, de documentaire ‘Langs de pijngrens’, over de ondergang van de enige echte 
professionele voetbalclub die Amersfoort ooit heeft gehad (SC Amersfoort ), aan de rand van 
het Soesterkwartier, draait vrijdagavond 10 juni om 19:30 in de kantine van KVVA. Kaarten 
zijn te bestellen via bestuur@kvva.nl. Deze documentaire is echt de moeite waard om te zien, 
zie ook deze Link. 
 
Bestuurlijke zaken, aftreden Marc den Elzen als voorzitter per 30 juni 
Marc den Elzen (voorzitter) zal na twee tropenseizoenen per 30 juni aftreden. De club heeft 
daarmee een nieuwe voorzitter nodig. Heb je ambities in het voorzitterschap, of wil je 
anderszins aan het bestuur bijdragen, laat het ons weten via bestuur@kvva.nl. Marc den 
Elzen zal vanaf de zijlijn nog wel bij de club betrokken blijven – vooral om het 
maatschappelijk belang van voetbal voor het sociaal leven in de gemeente onder de aandacht 
te brengen. 
 
Verder zoeken we als bestuur ofwel een nieuwe secretaris, ofwel een nieuwe penningmeester.  
Weet je iemand die mee kan doen in het bestuur, of heb je zelf ambities, laat het ons weten 
via bestuur@kvva.nl. Het is daarbij goed om te weten dat het dossier met de gemeente-SRO 
tot een afronding komt. In dat dossier zat veel (negatieve) energie en tijd. Gelukkig heeft de 
gemeenteraad goed door dat het beleid van SRO-gemeente niet correct is. Excuses hebben 
we nog niet ontvangen, wel hebben we op verschillende punten ondertussen ons gelijk 
gekregen. Nog vier zaken te gaan, waarvoor het bestuur ook in gesprek is met de Nationale 
Ombudsman.   
 
Vrijwilligersbeleid - vrijwilligerswerk 
Wat komend seizoen nodig is, is dat er bij KVVA echt vrijwilligersbeleid komt. Veel clubs in 
Amersfoort doen en hebben dit al. Een sportvereniging kan alleen draaien en bestaan als 
ieder zijn / haar steentje bijdraagt. Vind je het leuk om hierover mee te denken, mail 
bestuur@kvva.nl. Het MOET echt anders en gelukkig zijn er veel mensen die de handschoen 
oppakken. Een vereniging is mensenwerk – passief aan de kant zitten en denken dat het 
geregeld wordt, dat past echt niet (meer). Zonder vrijwilligers(werk) geen club. 
 
Financiële zaken: exceptioneel stijgende energieprijzen en contributieverhoging 
Hebben we de club financieel net weer helemaal op het droge en in de positieve cijfers, 
krijgen we (net als iedereen overigens) te maken met exceptioneel stijgende energieprijzen! 
Heel vervelend, want een voetbalvereniging gebruikt veel elektriciteit voor veldverlichting en 
gas voor douchen en verwarmen. En ook de inflatie (prijsstijging) voor alles wat KVVA moet 
betalen gaat dit jaar dik over de 5% heen. Helaas moeten we daardoor de prijzen in de 
kantine vanaf komende maand versneld verhogen. Dat geldt eveneens voor de contributie. 
 
Een contributieverhoging was vorig jaar bij de speciale ALV in mei 2021 overigens al 
aangekondigd: stapsgewijs zouden we de contributie richting het niveau van andere 
voetbalverenigingen in Amersfoort verhogen. Dat moeten we door de sterk gestegen 
energieprijzen nu sneller doen. Komend seizoen betalen senioren € 215 contributie. Daarmee 
zijn we nog steeds de goedkoopste voetbalvereniging van Amersfoort. Voor de 
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jeugdcontributie zitten we nu op het niveau van de andere kleinere voetbalverenigingen in 
Amersfoort. Voor de helderheid: er zijn vanuit de gemeente diverse regelingen voor mensen 
die krap bij kas zitten, waardoor ondanks deze contributieverhoging, de contributie voor 
iedereen betaalbaar en voor jeugd soms zelfs ‘gratis’ blijft. 
 
Om te besparen op energiekosten zijn we met een grootschalig investeringsplan bezig. We 
hopen daarmee de energiekosten te kunnen halveren. O.a. willen we naar LED-veldverlichting 
rond het hoofdveld overgaan. Daarnaast staan allerlei andere energiebesparende maatregelen 
in de planning. Dat is nodig om te voorkomen dat de contributie fors verder omhoog moet. 
Hierdoor zou de  toegankelijkheid van voetbal als brede volkssport in het Soesterkwartier in 
het gedrang zou komen en dat willen we voorkomen. 
 
Nieuwe KVVA statuten, laat weten of je ze Okay vindt! 
Afgelopen speciale ALV van 20 mei jongstleden, zijn niet alleen het jaarverslag incl. de 
jaarcijfers, de begroting en het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023 goedgekeurd, 
ook zou er gestemd worden over de nieuwe, gemoderniseerde KVVA-statuten. Zie bijgevoegd. 
Helaas waren bij de ledenvergadering onvoldoende KVVA-leden aanwezig om rechtsgeldig 
goedkeuring aan de nieuwe statuten te verlenen. Tweederde van de KVVA leden had hiervoor 
aanwezig moeten zijn, het zogenaamde quorum. Vandaar dat het KVVA bestuur zeer 
binnenkort een nieuwe, digitale ALV uitschrijft, waarin opnieuw over de nieuwe statuten 
gestemd gaat worden. Voor deze ALV geldt geen quorum en kan met gewone meerderheid 
besloten worden. Als je nu al goedkeuring aan de nieuwe statuten wil verlenen, stuur dan je 
akkoord / goedkeuring per mail naar secretaris@kvva.nl.        
 
Tot slot 
Tot zover wat op de club speelt, al kunnen we nog veel meer opschrijven. We gaan in rap 
tempo richting de zomer. We wensen een ieder een mooie zomerstop toe! Het bestuur is van 
1 juli tot 15 augustus met zomerreces. Medio augustus start de boel weer op met het 
Amersfoorts Voetbalkampioenschap bij ASC Nieuwland. De jeugd wordt via de 
Jeugdcommissie op de hoogte gehouden van de start van het nieuwe seizoen. Voor 
volwassenen zal dit via de eigen voetbal-team-apps gaan.  
 
Een sportieve en relaxte zomer toegewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Marc den Elzen (voorzitter) en Nico Janssen (secretaris) 
  


