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Van het bestuur
Er is deze week veel belangrijks te melden vanuit verschillende instanties waar we als club mee te
maken hebben. In dit voorwoord zet ik alle belangrijke informatie deze week op een rijtje.
Ten eerste liet het KNKV het volgende weten: “In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen
veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op
dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan.
Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase twee enkele versoepelingen voor de buitensport
onder voorwaarden zullen plaatsvinden. Welke versoepelingen dit zullen worden, is op dit
moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan per
11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen
in stap vijf, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni. Dit wordt
effectief op 7 juli.
Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van het
KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden. Daarom heeft het bondsbestuur besloten dat er
geen tweede helft van de veldcompetitie zal plaatsvinden. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er
toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het
KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.
De verenigingen hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de bestuurlijke noodmaatregel, die
gaat over de afwikkeling van de veldcompetitie en enkele bijbehorende onderwerpen. Volgend uit
deze noodmaatregel is ook dat alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als in dit seizoen.
Vanzelfsprekend is vrijwillige degradatie wel mogelijk.”
Ten tweede heeft Esther van der Schee namens onze club onlangs bezwaar aangetekend met
betrekking tot de GBLT zuiveringsheffing. Met succes, want voor 2018 en 2019 is deze nietig
verklaard.
Ten derde kregen we van de gemeente Twenterand het bericht dat de huur voor het huren van
sportcomplex De Bosrand over het vierde kwartaal 2020 volledig wordt kwijtgescholden. Dit
omdat we geen gebruik konden maken van de sportaccommodatie. In onze ogen een goed en wijs
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand in deze
voor sportclubs lastige tijden. Dit scheelt onze club namelijk bijna 900 euro. In een tijd van
teruggelopen opbrengsten uit clubhuis/kantine en acties een welkom bedrag.
Enno de Boer
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Beste Toppers
Ik maak nu al weer een tijdje wekelijks de Topper voor jullie, Echter heb ik helaas kenbaar moeten
maken bij het bestuur dat ik het maken van de Topper, Facebook niet langer kan combineren en
graag het stokje wil overdragen aan iemand anders.
Mocht je bij je zelf denken dit is iets voor mij of ik weet wel iemand die dit wil/kan doen? Neem
dan even contact op met het bestuur.
Groetjes Ghislaine
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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