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Hoe maakt u het?
Beste allen,
De regering heeft dus nieuwe richtlijnen/maatregelen uitgevaardigd mbt de strijd
tegen Covid-19 naar aanleiding van de recente opleving van de besmettingen in
scholen. Wanneer de maatregelen van start gaan moet nog beslist worden, we houden
u op de hoogte. Vermoedelijk vanaf volgend weekend. Volg onze Facebook
https://www.facebook.com/vkholsbeek.jeugdwerking/ en/of website www.vkholsbeek.be
Het goede nieuws is dat we voor alle leeftijden bij de jeugd nu mogen sporten, de
beperking ligt op max 10 spelers per bubbel.
Het minder goede nieuws is dat spelers zullen moeten kiezen welke sport of hobby ze
willen doen. (Voetbal of Chiro of muziekles of...) De keuze is dus éénmalig, je kan niet
de ene week voetballen en de andere week naar een andere hobby. Dit geldt voor alle
leeftijden tot U21. 99% van de voetballers die reeds antwoordden heeft al te kennen
gegeven dat ze blijven voetballen!
Voor ons als club is het dus erg belangrijk dat elke speler zijn keuze nu snel
bekend maakt bij zijn/haar coach zodat we onze trainingsbubbels kunnen vormen.
Wij hopen uiteraard dat jullie allemaal voor voetbal kiezen.
In functie van de aantallen per ploeg zullen we dus al dan niet de trainingen opsplitsen
indien nodig zodat we in bubbels van max 10p trainen.
Dat wil dus ook zeggen dat we in sommige gevallen de uren misschien lichtjes moeten
aanpassen, al trachten we dat te beperken. Er zal geen universele maatregel voor elke
ploeg komen, we gaan voor het beste voor elke ploeg individueel. Maatwerk past
immers beter dan confectie :-)
We bekijken ook nog de mogelijkheid (en de interesse bij de spelers/ouders) om
wedstrijdjes te organiseren per ploeg (5 tegen 5) in de weekends of ter vervanging van
een training. (Zowel buiten voor alle leeftijden als binnen voor ploegen U6 tot U13)
VK Holsbeek zal voorlopig geen wedstrijden tegen andere clubs spelen (Dit zou niet
stroken met de beperking om in bubbels te sporten en dus verboden nemen we
voorlopig aan)
Trainers en bestuur van VK Holsbeek willen er alles aan doen om uw zoon/dochter
zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk te laten sporten. We zijn zeer bewust van het
belang van sport en ontspanning immers.
We weten dat u als ouder absoluut dezelfde doelstelling heeft en dat alles dus vlot, snel
en veilig kan/zal geregeld worden.
Tot zover het Covid-nieuws. We houden u op de hoogte.

Wat zijn de toekomstplannen van VK Holsbeek?
Binnen de club is er tijdens de voetbalpauze van de afgelopen weken/maanden stiekem
doorgewerkt om de club op de (juiste) rails te zetten en te houden in de toekomst.
Heel veel vergaderingen online tussen bestuursleden, trainers en spelers van
seniorenploegen, maar ook met externe organisaties en bestuurders van andere clubs,
Voetbal Vlaanderen, de gemeente Holsbeek en andere partners hebben gemaakt dat
we een erg duidelijke visie hebben van hoe het verder moet.
VK Holsbeek gaat voor een versterkte jeugdwerking en zal daarin ook maximaal
investeren!
Onze senioren ploeg deed SPONTAAN al enorme inspanningen, en zal nog bijkomende
inspanningen leveren om dit mogelijk te maken. Sportief en financieel.
Ik ben enorm trots en blij te mogen zeggen dat VK Holsbeek vandaag een zeer hechte
familieclub is, en dat we een sterk geëngageerde senioren ploeg hebben waar veel
andere clubs enkel kunnen van dromen! Zij dragen meer dan één steentje bij tot het
voortbestaan en de groei van onze vereniging en de (door)groei van uw zoon of dochter.
Wat mag je verwachten op korte en middellange termijn? Wat zijn onze
doelstellingen?
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Nieuwe gediplomeerde trainers aanwerven waar mogelijk en bijscholingen voor
onze bestaande trainers worden de basis van onze opleiding in het moderne en
toekomstgerichte voetbal.
Nog meer doorstroming van jeugdspelers naar de eerste ploeg in de toekomst is
het ultieme doel.
De kloof tussen A- en B-ploeg verkleinen : onze jeugdige B-ploeg klaarstomen
om op kop van de rangschikking te spelen of zelfs te stijgen naar 3de provinciale.
Dit zal voor jeugdspelers uiteindelijk de stap naar de A-ploeg verkleinen.
Aantrekken van nieuwe sponsors via een uitbreiding van de
sponsormogelijkheden worden uitgewerkt.
Nieuwe leverancier voor de uitrustingen : onderhandelingen zitten in de eindfase.
Uitstraling van onze jeugdwerking en seniorenploegen optimaliseren : nieuwe
uitrustingen en eigen kledinglijn ontwerpen voor wedstrijden, trainingen en
representatiekledij voor alle leeftijden. Mogelijkheid om individueel clubkledij aan
te kopen online, thuis geleverd. (Project loopt)
Nieuwe software voor een betere opvolging (administratief en sportief) van elke
ploeg, en elke speler individueel, en een betere / meer gerichte communicatie.
We vergelijken de mogelijkheden en hopen dit voor de zomer operationeel te
hebben.
Organisatie van voetbalkampjes (kerst - pasen - zomer) : inschrijven kan op de
website www.vkholsbeek.be : Het eerste Kerst-kamp was een echt succes, het
niveau van trainingen is zeer goed geëvalueerd door deelnemers. De uitvoering
ligt bij een zeer professionele en gedreven partner : Brynadasport.
Organisatie van extra techniektrainingen op zondagochtend : inschrijven kan nog
steeds via dezelfde website. Onze partner : Brynadasport.
Investeringen in infrastructuur (vooral douches en kleedkamers maar ook
opfrissen van kantine)
Werken naar een officieel kwaliteitslabel voor de jeugdwerking.

En tot slot…
Het zal u niet verbazen als we zeggen dat onze club net als alle anderen enorme
verliezen leed door het annuleren van wedstrijden en evenementen. Geen kantine
inkomsten, geen restaurantdagen, geen pasta, geen steak, geen mosselen, geen
rommelmarkt, geen oldtimer meeting, geen Rock Werchter (waar we anders 140 fulltime
vrijwillige medewerkers inzetten), geen tornooien, en sponsors die ook een moeilijk jaar
hadden en tegemoet gaan…enz..
Alles samen spreken we toch over een verlies van minstens 75% van het budget,
oplopend in de tijd. Ondertussen lopen vaste kosten gewoon door. Kranten berichten
elke dag over clubs die afhaken.
Omdat we bij VK Holsbeek gelukkig al voor Corona heel erg naar de uitgaven keken en
door de spontane inspanningen van de beide senioren-ploegen, en door de groei in de
jeugdreeksen denken we toch gewapend te zijn om de voortzetting van onze club te
kunnen realiseren. Via de gemeente Holsbeek kregen we ook nog een aardige som van
de overheid ter ondersteuning. Ook u als speler of ouder willen we bedanken voor de
steun, voor het vertrouwen in onze vereniging en uw begrip voor de problemen in deze
erg moeilijke tijden. Deze dingen zijn voor een vereniging die draait op (onbezoldigde)
vrijwilligers van levensbelang.
#samensterk is geen loze slogan dus.
#makevkholsbeekgreatagain is dat ook niet!
Nog een leuk weetje: Volgend jaar - 2022 - bestaat de club 50 jaar! Het wordt dan een
“Koninklijke Voetbalvereniging” dus. KVK Holsbeek? Gelooft u me als ik zeg dat er dan
echt een feestje gaat losbarsten? :-) Elke reden is goed voor een feestje toch?

Hou het safe en blijf gezond ondertussen, graag tot binnenkort.
Met vriendelijke groeten, namens het ganse bestuur.
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