Amersfoort 28/11/2021
Beste supporter, speler, speelster, vrijwilliger of vrijwilligster van KVVA,
De afgelopen maanden konden we volop voetballen. Soms vielen wedstrijden uit door een tekort
aan spelers vanwege corona. Maar december lijkt na de persconferentie van vrijdag 26/11/21 een
compleet andere maand te worden – wel wedstrijden, maar geen trainingen? Een vervroegde
winterstop? Als voetbalclub willen we sportplezier bieden, willen we ruimte bieden om elkaar te
ontmoeten, maar we snappen ook dat dit vanuit gepaste voorwaarden moet. We proberen vanuit de
menselijke maat de regels toe te passen en te handhaven, zodat we iedereen nog steeds een gezellig
voetbal-thuis kunnen bieden. Daarvoor zijn we er als vereniging.
Er gelden na de persconferentie 26/11 echter nieuwe maatregelen.
1) Ons sportcomplex is na 17 uur niet meer open. Wedstrijden op zaterdag en zondag kunnen
nog wel doorgaan (tot 17 uur). Dit betreft voor de meeste teams 2 wedstrijden.
2) Trainen is in de avond niet meer mogelijk; er kan tot 17:00 getraind en gevoetbald worden.
Voor de pupillen kijken we of trainen overdag mogelijk is. Voor senioren en junioren lijkt trainen
overdag vanwege school of werk niet mogelijk. De wedstrijden in het weekend zijn er dus gelukkig
nog wel. Korter doorspelen tot aan de winterstop, betekent waarschijnlijk langer doorspelen richting
de zomer. Laat dat dan een lichtpuntje zijn: dan kunnen we met elkaar barbecueën bij de kantine of
lekker langs het veld in het zonnetje naar het voetbal kijken.
Voor nu: KVVA staat in weer en wind nog steeds fier overeind. Nimmer zullen wij wijken! En onze
selectie gaat daarin voetballend voorop. De eerste periodetitel kan KVVA 1 niet meer ontgaan! We
zijn trots op al onze teams en iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze mooie, gezellige club. We
slaan ons ook door deze nieuwe Corona-periode heen! En we wensen iedereen die het deze periode
zwaar heeft (mentaal, financieel-economisch, gezondheid) veel sterkte en het allerbeste toe.
Kort lichten we hierna nog enkele zaken toe die bestuurlijk spelen.
Dossier KVVA - SRO - gemeente
Hoewel niet strikt bewezen, hebben we de indruk dat de gemeente en SRO niet verwacht hadden dat
we het als KVVA zouden redden. We mochten twee, drie jaar aanmodderen, zodat het terrein niet
braak kwam te liggen. Maar zoals gezegd: we hebben de club op de rails gekregen! Uit alles merken
we dat de gemeente aast op het Merwedeveld. De reden? Het zou een nieuwe basisschool kunnen
zijn. Het zou een stuk extra groen kunnen zijn… Dat is allemaal heel legitiem, maar sport en voetbal
zijn ook heel belangrijk. En wij willen heus meedenken, alleen dan moet de toon en intentie wel goed
zijn – dan moet er eerlijk naar het verleden worden gekeken en dan moeten gemeente en SRO
erkennen dat zij willens en wetens hebben bijgedragen aan het uithollen van KVVA. En dat we
daarvoor compensatie willen.
Dat zijn zware woorden, maar als je weet dat de kleedaccommodatie aan de Merwedestraat volgens
de begrotingssystematiek van de gemeente al 25 jaar is afgeschreven en al geruime tijd volledig
onbruikbaar is, dan wordt dat helder. Als je weet dat voor het opknappen 1,2 ton was gereserveerd,
overigens veel te weinig, maar dat daar nooit iets mee gebeurde, dan snap je dat ook…
Onverschuldigde betalingen, ook dat… Jarenlang heeft de SRO gratis gebruik gemaakt van onze
elektriciteitsvoorziening, terwijl zij wisten dat ze daarvoor moesten betalen. Waarom deden en

zeiden ze dat niet? En waarom waren er geen excuses toen wij dit over een periode van 10 jaar
aantoonden? En zo zijn er nog andere dossiers.
De schuld aan SRO is inmiddels gehalveerd – maar dat bovenstaande de verhoudingen geen goed
heeft gedaan, me dunkt. Wij zijn vrijwilligers, zij zijn een professionele organisatie… Inmiddels
hebben we de gemeenteraad ingelicht op het dossier KVVA - SRO - gemeente. Een intermediair /
mediator is nodig. Dat willen we als club en de gemeente zei mee te willen werken om zaken op te
lossen. Niet dus. Als bestuur zijn we begin oktober naar de Nationale Ombudsman gestapt. We
hebben een officiële klacht tegen de gemeente ingediend en mocht je een jurist kennen die ons
hierbij verder wil helpen, graag! Een rechtsgang sluiten we niet uit.
Groei
VVD-wethouder Van der Linde omschreef onze club onlangs nog als zieltogend. Dit gebeurde in een
raadsvergadering naar aanleiding van de geplande woontoren (65 meter hoog) aan de
Amsterdamseweg en de gebiedsuitbreiding Langs Eem en Spoor. Wij als club moesten blij zijn met al
die duizenden nieuwe woningen om het Soesterkwartier heen. Want, zo sprak de VVD-wethouder,
KVVA en de Posthoorn, zieltogende clubjes, zouden dan extra leden kunnen begroeten. Tja…
Zieltogend waren we in 2020… Maar die duizenden woningen komen er pas in 2025 (?). Ondertussen
zijn we ruim boven de 400 leden gegroeid, heel anders dan het getal van 277, dat de gemeente
steeds noemt… Ook weer heel vervelend.
We zijn geen clubje. KVVA is de grootste vereniging in de wijk, voor het Soesterkwartier en
omliggende wijken. We zijn een club die zowel op en buiten het veld nooit opgeeft en niet (meer)
over zich heen laat lopen. Sommigen noemen het een ‘over mijn lijk mentaliteit’, anderen zeggen:
‘we laten de kaas niet van onze boterham eten’. Het bestuur vecht, omdat wij trots zijn dat wij al
deze geluiden vertegenwoordigen. Daarbij voorop gesteld: we zijn geen politieke organisatie. Maar
we moeten helaas wel politiek bedrijven, want onrecht ontstaat als bepaalde partijen denken dat ze
meer rechten hebben dan anderen… Als instanties denken ons te kunnen piepelen.
Met ruim 400 leden – daarbij ook nog recreatievoetbal op maandag- en vrijdagavond, een
wandelclub en grote dartclub, groeien we hard. Hulp hebben we daarbij wel nodig… want dit vraagt
nog meer organisatie dan nu al het geval is. Zonder vrijwilligers geen club! Wil je iets doen, mail
voorzitter@kvva.nl of spreek een van de bestuursleden aan…
ALV en Jeugd ALV
Als vereniging hebben we zaterdag 15 januari 2022 14 uur onze reguliere ALV. We zouden daarnaast
graag zien dat een ouder wil helpen met het oprichten van een jeugd ALV. Wat vinden kinderen
belangrijk in onze club en hoe gaan we dat dan organiseren? Daar willen we extra aandacht aan
geven. Voor kinderen is het super belangrijk dat ze snappen dat we samen de wereld maken. Dat we
dat doen door naar elkaar te luisteren en onderling met elkaar te overleggen. Wil je helpen met
organiseren? Mail: voorzitter@kvva.nl Voor de komende volwassenen ALV staat behalve de
jaarrekening ook de concept verenigingsstatuten en de contributie 2022-2023 op de agenda. Via de
website wordt de agenda medio december bekend gemaakt.
Voor nu wensen we u een goede maand december toe. Samen zijn we de club, samen laten we zien
dat we verenigen, vanuit voetbal, vanuit vriendschap en vertrouwen! Nimmer zullen we wijken,
immer gaan we voorwaarts, vanuit een solide defensie,
Namens het bestuur,
Marc den Elzen – voorzitter

