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REDACTIONEEL

n deze onze-
kere tijden valt het 
ons op hoe veel men-
sen de saamhorig-
heid voelen, beleven 
maar ook zeker mis-
sen. Om ons heen 
zien we dierbaren 
die in de problemen 
komen, hetzij fy-

siek, hetzij qua inkomensverlies, hetzij 
emotioneel, op allerlei punten krijgen 
we allemaal wel te maken met het virus. 
De schade is enorm en de impact op 
de maatschappij zal nog lang blijven na 
sudderen. Als club krijgen we er uiter-
aard ook mee te maken, alles ligt nu op 
z’n gat en het amateurvoetbalseizoen is 
al ten einde. We kunnen terugblikken en 
vooruitkijken tegelijk, de balans opmaken 
en ons voorbereiden op komend seizoen 
voor zover dat mogelijk is. Aangezien er 
op voetbalgebied niets te melden valt en 
we niet direct al op de eerste pagina een 
hoop functioneel wit willen inzetten, zal ik 
het nu toch over een andere boeg moe-
ten gooien. Hoopvol en verwachtingsvol 
bekeken, biedt de gezamenlijke weer-
stand tegen het virus ons als mensen een 
nieuwe verbindende factor. Samen kun-
nen we dit alles overwinnen en uiteinde-
lijk een remedie vinden ertegen. Helaas 
zullen er nog meer mensen de dupe wor-
den op vele gebieden en zullen we vele 
triestheden voor lief moeten nemen om er 
allemaal sterker uit te kunnen komen. Wij 
wensen alle Tivolianen en hun dierbaren 
veel gezondheid, voorspoed en kracht om 
zo de strijd te kunnen strijden!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Heropening kantine uitgesteld
De op 3 april geplande Grote Opening van onze kantine is vanwege 
coronamaatregelen uitgesteld en zal zo spoedig mogelijk opnieuw 
worden vastgesteld.
Overigens kunt u ten behoeve van de kantine nog steeds geldelijk blij-
ven steunen door uw bijdrage te storten op rekening NL22 INGB 0001 
975 999. Weer bedankt alvast!

Openstaande vacatures
Naast een nieuwe voorzitter zijn er nog veel meer openstaande va-
catures. Er zijn steeds meer handen nodig om alles in goede banen 
te leiden. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om op zaterdag en/of zondag 
bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten, scheidsrechters komen we altijd 
tekort. Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) 
zaken? Van bardienst draaien, training geven, besturen,  schilderwerk, 
schoonmaken van kleedkamers tot het organiseren van activiteiten, 
voor het uitvoeren van al deze activiteiten is een vereniging afhankelijk 
van zijn vrijwilligers. Zegt u “Ik wil ook wel iets doen voor de vereni-
ging”, laat het ons dan weten en help ons uit de brand. Schroom niet en 
meld je aan.

Oprichting Technische Commissie
Om het lange termijn beleid van Tivoli meer richting te geven en om het 
bestuur op verschillende vlakken te ondersteunen, heeft het bestuur 
onlangs besloten een technische commissie op te richten. Deze com-
missie zal zich vooral richten op het beleid rondom de staf en selectie 
van ons vaandelelftal en de samenstelling hiervan. De commissie be-
staat op dit moment o.a. uit: Hans Bonnema, Gijs Visser en Wim van 
de Wiel.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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Brief aan de leden inzake Corona-nieuws

este leden,

Het Corona-virus houdt nu al enige tijd heel het dagelijkse leven in zijn greep 
en dus ook onze geliefde sport. Zoals jullie afgelopen dinsdag hebben kunnen 
vernemen heeft de KNVB met onmiddellijke ingang het huidige voetbalseizoen 
beëindigd. Dit betekent dus dat de competities niet worden uitgespeeld en per 
direct zijn beëindigd. Onder aan de streep betekent dit voor jullie dat er geen 
kampioenen en ook geen degradanten zijn deze jaargang. Bij het ene team zal 
dit natuurlijk met meer gejuich worden ontvangen dan bij het andere team.
Voor onze club betekent dit dat naast de voetbalwedstrijden ook alle geplande 
activiteiten tot in ieder geval 1 juni niet zullen doorgaan. Dit houdt in dat bij-
voorbeeld de heropening van onze vernieuwde kantine en de jaarlijkse mos-
selavond van de veteranen niet op de gewenste datum hebben kunnen door-
gaan. Ook voor de andere activiteiten die in deze periode nog plaats zouden 
vinden, geldt hetzelfde. Daarnaast is ons sportpark tot in ieder geval 28 april 
afgesloten. Niemand mag hier dus aanwezig zijn tot het verbod van tafel is. De 
gemeente en politie handhaven hierop en zullen waar nodig ook de aanwezi-
gen beboeten. Let hier dus goed op!
De ontwikkeling van het virus, in positieve of negatieve zin, zijn voor ons net 
zo onbekend als voor jullie en dit geldt dus vanzelfsprekend ook voor de even-
tuele maatregelen. SV Tivoli houdt deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend 
in de gaten en houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Het 
is dus moeilijk te zeggen wanneer het leven weer normaler gaat worden en 
wanneer we als Tivolianen weer dingen mogen gaan ondernemen. 
Gezien het feit dat de maatregelen tot op heden zijn opgelegd tot 1 juni gaan 
SV Tivoli en haar activiteitencommissie in de tussentijd wel verder met de or-
ganisatie van de geplande activiteiten voor de maand juni. Mochten de maat-
regelen dan definitief weer verdwenen zijn, dan hopen wij samen met jullie het 
seizoen natuurlijk op een gepaste manier te beëindigen.
Wij zullen jullie in de tussentijd ook waar nodig op de hoogte blijven houden 
van de ontwikkelingen. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen 
met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur van SV Tivoli,

Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand april

 1 Tommy Boerboom JO12-1
 2 Fnot Biniam Gebrehiwet JO9-1
 3 Robin van Daal 3e

  Roy Haverkort selectie
 6 Gerard Geurds commissie van beroep
 8 Michel Mohanlal keeperstrainer selectie
  Rick Pruim 2e

  Mariel Schenkelaars verenigingslid
  René Rijkers medewerker kantinecommissie
  Sylvia Bell medewerker kantinecommissie
 9 Randy Momoh 3e

 14 Ger Kuijpers reservelid algemeen
 16 Christiano Schalks JO12-1
 18 Berry van Gompel verenigingslid
  Hans Sanders verenigingslid
 20 Patrick Maijers vriendenclub/veteranen/
   scheidsrechter veteranen
 24 Otto Nuys verenigingslid
 25 Tom van Kemenade 3e

  Ilona Andriessen dames
 27 Joep Ackermans JO12-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand mei

 2 Vincent Prudon veteranen
 3 David van Leeuwen 4e

 4 Luuk Janssen JO11-1
 5 Hamed Khawar selectie
 6 Joey Klaassen 2e/assistent trainer/coach dames/ 
   medewerker activiteitencommissie
  Burhan Saygili 4e

 7 David Jansma JO12-1
  Sjang Huiskes selectie
 11 Stef de Goeij 2e/medewerker activiteitencomm.
 16 Frank Gielen vriendenclub veteranen
 17 Roy de Goey begeleider 2e/
   medewerker activiteitencommissie
 20 Nina Evers dames/medewerker kantine
  Belle Driessen verenigingslid
 23 Nick van Reusel 2e

 24 Younes Chahir JO7 t/m JO5
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 27 John Hanraths veteranen/bestuursondersteuner
 28 Frank van de Ven veteranen
 29 Brian Welten JO12-1
 30 Angelique Janssen hoofdbestuur/hoofd Facilitaire
   Zaken/hoofd Activiteiten Commissie
  Nigel Rohof JO12-1
 31 Gijs Visser trainer/coach JO9-1/
   vriendenclub veteranen
  Vincent Liebregts 2e

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

n tijd van nood leert iedereen bidden! 

“In tijd van nood leert iedereen bidden” zegt het beken-
de spreekwoord.
Wat er nu in de hele wereld gebeurt, is ongekend. Het 
is in de laatste eeuwen nog nooit voorgekomen dat, in 
deze orde van grootte, de mensheid werd getroffen door 

een virus waar nu nog geen remmers voor beschikbaar zijn. Levende 
in een jachtige en materialistische wereld, waar het onmogelijke werd 
waargemaakt en waarin de wetenschap bijna het goddelijke wist te be-
reiken, worden we nu plotseling geconfronteerd dat de mens niet alles 
naar zijn hand kan zetten. We dachten wel dat we over gaven beschik-
ten, die bijna boven het menselijke uitgingen, maar kunnen nu niets 
anders dan in deemoedigheid en saamhorigheid ons hoofd buigen.

Soms lijkt het een nare droom, gesloten winkels, lege straten en men-
sen die
vlug schuifelend nog even wat boodschappen gaan doen voordat ze 
het weekend ingaan. Daar zitten we dan met zijn allen te koekeloeren! 
Binnen blijven en zo min mogelijk contacten van dichtbij, waarbij men 
een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht dient te nemen. 
Wat nu ook zo vreemd is, is dat de mensen die eerst, in een jachtige 
samenleving, nauwelijks tijd voor je hadden, dat die mensen nu steeds 
blijven roepen: ’’pas goed op je zelf”! Wat is de maatschappij waarin wij 
leven toch van de ene op de andere dag veranderd.  
 
Maar laten we alstublieft niet bij de pakken gaan neerzitten maar kijken 
wat ieder van ons in zijn eigen omgeving kan bijdragen, hoe minimaal 
het soms ook is om een bijdrage aan het herstel te kunnen geven. La-
ten we hopen dat in augustus/september het actieve verenigingsleven 
weer een aanvang zal nemen, en daarbij vooral ook hopen en vertrou-
wen dat ons Tivoli, net als voorheen, daarin in weer een belangrijke rol 
kan blijven spelen, zodat we de draad naar een normaal leven weer 
gezond kunnen oppakken. Het is juist dit laatste wat ik u allen van harte 
toewens.

Dre Rennenberg.
H H H
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CORONA 
(samengesteld door onze redacteur Jack Engelen)

e leven nu al weken in onzekere en angstige tijden 
door de uitbraak van het COVID-19 coronavirus. We 
hadden al te maken met een “intelligente Lock-down”, 
die maatregelen betrof tot en met 6 april 2020. Inmid-
dels is op 31 maart bekend gemaakt, dat alle maatrege-
len zijn verlengd tot en met minimaal 28 april en/of 1 juni 
2020. In deze rubriek hebben we een aantal publicaties/

artikelen verzameld, die daarmee samenhangen en die we in chronolo-
gische volgorde van nieuw tot eerder plaatsen.

Vers van de pers:

p 1 april 2020 verscheen in het ED op de voorpagina het volgen-
de artikel:

BINNENBLIJVEN TOT ZEKER EIND APRIL

Nederlanders moeten voorlopig geen plannen maken voor de mei-
vakantie, zegt premier Mark Rutte. Het kabinet verlengt alle coro-
namaatregelen tot en met 28 april.

Edwin van der Aa
Tobias den Hartog

Scholen, kappers, eet- en drinkgelegenheden blijven tot die dag dicht. 
Door de gekozen datum geldt voor kinderen dat zij hoe dan ook op zijn 
vroegst na de meivakantie weer naar school kunnen. De eredivisie en 
eerste divisie liggen tot minimaal 1 juni stil, net als andere evenemen-
ten waar een vergunning voor nodig is. Ook alle amateurvoetballers 
komen dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft de KNVB gisteren be-
sloten. Er komen dit seizoen in het amateurvoetbal geen eindstanden. 
Er zijn dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten.
Premier Rutte benadrukte gisteravond dat de situatie na 28 april niet 
ineens weer normaal zal zijn. Mogelijk zal het kabinet de maatregelen 
nog een keer moeten verlengen of in elk geval een deel ervan. 
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Hij wil dan ook niet dat Nederlanders plannen maken om (ook niet in 
eigen land) op vakantie te gaan. “Als je het mij nu zou vragen, zou ik 
zeggen: boek niet”, aldus Rutte.

Druk
Dat de maatregelen worden verlengd tot 28 april noemde hij ‘echt no-
dig’. Alleen al de situatie in de zorg, waar de druk op ic’s groot is, ‘laat 
geen ander besluit toe’. “We houden ons heel goed aan de regels. De 
pleinen zijn leeg, de straten zijn leeg, we houden die 1,5 meter afstand. 
We wassen onze handen stuk. Maar we zijn er nog lang niet.”
De premier wees er op dat in enkele gebieden in het land het aantal 
besmettingen daalt. “We zien heel voorzichtig groene grassprietjes, 
maar het is héél voorzichtig.”
Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei verder dat er zondag voor 2400 pa-
tiënten een plek zou moeten zijn op de intensive care. Er staan nu al 
1900 bedden klaar, zegt hij.
Het aantal coronatests wordt de komende weken verviervoudigd.
Vanaf maandag wordt eerst al het zorgpersoneel getest dat klachten 
heeft. Nu geldt dat alleen voor personeel in ziekenhuizen, straks ook in 
bijvoorbeeld de verpleeghuizen.
Over enkele weken moeten er 29000 tests per dag worden uitgevoerd. 
Dan kunnen ook mensen buiten de zorg worden getest, zoals in andere 
landen met succes gebeurt.
Als gevolg van de maatregelen verlengt de NS de speciale dienstre-
geling tot en met 28 april. Er rijden daardoor de komende weken veel 
minder treinen.

p omroepbrabant.nl werd ook op 1 april 2020 het volgende artikel 
gepubliceerd:

OSS’20 mogelijk naar de rechter om promotie bij de 

KNVB af te dwingen

OSS - Bij voetbalclub OSS’20 zijn ze heel boos op de KNVB. In de 
ogen van de Osse voetbalclub wordt hun promotie naar de Tweede 
Divisie onterecht afgepakt. De KNVB besloot dinsdag om al het ama-
teurvoetbal voor dit seizoen te schrappen vanwege de coronacrisis 
met daarbij de mededeling dat niemand promoveert en niemand de-
gradeert. Trainer Bertran Kreekels van OSS’20 verwacht dat zijn club 
juridische stappen gaat nemen tegen de KNVB.
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GESCHREVEN DOOR
Leon Kersten

Trainer Bertran Kreekels heeft alle begrip voor het 
besluit om niet meer te voetballen, maar omschrijft 
de gevolgen als onwerkelijk. “Een schandalig besluit. 
Driekwart van de competitie is gespeeld en we staan 

een straatlengte voor, dan kun je dit niet maken.”

OSS’20 viert dit seizoen haar honderdjarig bestaan 
en is in de Derde Divisie nagenoeg zeker van het 
kampioenschap. Met nog tien duels te spelen heeft 
de ploeg 14 punten voorsprong op de nummer 
twee Jong ADO, maar is uitgesloten van promotie. 
OSS’20 heeft 17 punten voorsprong op OFC, de di-
recte concurrent voor promotie.

De spelers van OSS’20 hadden dit niet aan zien ko-
men en reageren teleurgesteld op het besluit, net als 
voorzitter Edgar Janssen. “We gaan eerst in overleg 
met de KNVB, daarna zijn juridische stappen zeker 
een optie.”

Trainer Kreekels vindt ook dat de KNVB niet één lijn trekt. “Als het be-
taalde voetbal wordt gestopt dan zouden Cambuur en De Graafschap 
wel mogen promoveren naar de Eredivisie. Dan kun je dit bij ons niet 
maken!”

Bij OSS’20 wordt nu gewezen naar de Belgische voetbalbond. Die 
heeft de competities ook stilgelegd, maar alle nummers één zijn kampi-
oen en promoveren, de nummers laatst degraderen.

Geluk of pech
Het sentiment over geluk of pech wordt op alle niveaus en in alle leef-
tijdscategorieën van het Brabantse amateurvoetbal gevoeld. Zo haalde 
SV Tivoli dat op zondag speelt in de derde klasse D pas één punt in 17 
wedstrijden. Degradatie leek onafwendbaar, erkent secretaris Marc van 
Hout. “Dit zagen we niet aankomen, we waren ons ook al aan het voor-
bereiden op een seizoen in de vierde klasse.”
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Tivoli werd de afgelopen jaren twee keer kampioen en promoveerde 
daardoor ook twee keer. Dit seizoen was er een nieuwe jonge selectie 
die het heel moeilijk had. Of het nou goed is voor Tivoli dat de ploeg 
in de derde klasse blijft, weet de secretaris ook niet. “Als sportman wil 
je zo hoog mogelijk spelen. Over een jaar zien we wel of het geluk of 
pech was.”

Kampioenschap
In de vierde klasse C zit RWB min of meer in hetzelfde schuitje als 
OSS’20. De Waalwijkers hebben tien punten voorsprong op de num-
mer twee met nog negen duels te gaan. Voorzitter Bas Bruurman baalt 
ook. “Zomaar tien punten door het afvoerputje! Hadden ze het Belgisch 
voorbeeld maar gevolgd. Nu op naar volgend seizoen.”

Zaalvoetbal
De zaalvoetballers van BE’79 herkennen het gevoel van OSS’20. De 
ploeg uit Berkel Enschot is koploper in de Eerste Divisie met een ruime 
voorsprong op de concurrentie. Ook hen wordt een kampioenschap en 
een langgekoesterde wens op promotie naar het hoogste niveau ontno-
men. Bestuurslid Ruud van Dorst is boos. “Dit is heel zuur, we hadden 
nog één of twee duels nodig om kampioen te worden. We gaan nog 
even bellen met de KNVB, ja.”
BE’79 zou ook nog de landelijke bekerfinale spelen tegen Eredivisie-
koploper Hovocubo. Er waren al een aantal bussen voor supporters 
gereserveerd, maar ook dat gaat dus niet door.

p 31 maart 2020 kregen we onderstaande gerelateerde brief van 
de KNVB: 

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet 
aangekondigde maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij 
helaas moeten besluiten dat de amateurvoet-

balcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het 
ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders 
en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prach-
tige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Ander-
zijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.
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Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stil-
ligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere 
zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het 
verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben 
aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn 
met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de ama-
teurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. 
In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen 
scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomer-
stop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van 
Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we 
besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen 
kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de beker-
competities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start ie-
dereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. 
Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand 
op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie 
kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en 
heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams 
prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. 

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe 
seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. 
In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zo-
als gebruikelijk - inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen 
tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van ver-
schillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenver-
enigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust 
dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de 
hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen 
heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle 
verenigingen hierin. 
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Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de over-
heid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de 
sport.
In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalple-
zier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit 
gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we 
er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven 
naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees 
ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.

Naschrift redactie:
Bovengenoemde deze Q&A is te vinden met de volgende link: https://
www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-
coronavirus-en-voetbal?utm_medium=email

Iets minder vers van de pers:

n het ED en op ed.nl verscheen 28 maart 2020 het volgende 
gerelateerde artikel:

Normaal gesproken is het op zaterdag en zondag bomvol op het sportpark van 
Oranje-Rood. Nu is het angstvallig leeg. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media
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Financiële strop dreigt voor regionale sportclubs 

door coronacrisis: ‘De impact is groot’

Sportclubs uit de regio hebben financiële kopzorgen, nu zij de 
poorten - vermoedelijk - maanden moeten sluiten door het corona-
virus. De misgelopen inkomsten doen zeer, maar clubs zijn (nog) 
niet in paniek. 

Chris Ottens 28-03-20, 07:00 Laatste update: 08:34 Bron: ED

Dat de financiële consequenties van de coronacrisis aanzienlijk zijn 
voor sportclubs, blijkt wel uit het verhaal van Oranje-Rood. De hockey-
club met ongeveer 2.700 leden loopt maandelijks zo’n 70.000 euro aan 
kantine-inkomsten mis en ondertussen lopen de contracten van ruim 
veertig werknemers - van coaches tot spelers en management - ge-
woon door. ,,De impact is groot. We moeten de tering naar de nering 
zetten”, zegt voorzitter Pieter Janssen.

Voor de vaste medewerkers is werktijdverkorting aangevraagd bij het 
UWV en verder worden nog amper mensen ingehuurd. ,,Dat zijn nood-
maatregelen die voor niemand leuk zijn. Gelukkig denken meerdere 
partijen met ons mee.” De gemeente stelt zich coulant op, bijvoorbeeld 
voor de huur van de accommodatie, en sponsor ABN Amro helpt ook 
mee. Daardoor kan Oranje-Rood de betaling van enkele facturen uit-
stellen. ,,Anders wordt het lastig.”

Zorgen het grootst bij kleine clubs
Janssen stuurde een brandbrief naar de hockeybond met het verzoek 
om mee te denken. NOC*NSF heeft al een noodfonds van vier tot 
vijf miljoen euro ingericht om acute nood bij clubs te verhelpen. En 
sinds kort kunnen óók sportclubs aanspraak maken op de 4.000 euro-
regeling van de overheid, die eerder al gold voor ondernemers. Toch 
doet de crisis zich voelen: de grote clubs redden het vooralsnog wel, bij 
kleine clubs zijn de zorgen groter.
Zoals bij voetbalclubs RKPVV uit Helmond en vv Gestel. Gestel-voor-
zitter Herman Brugmans rekent voor dat zijn club meer dan 60 procent 
van de inkomsten uit de kantine haalt. Het gaat dan om een slordige 
10.000 euro per maand tegenover 6.000 á 7.000 euro aan vaste lasten. 
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,,Ik maak me zeker zorgen, financieel is het zwaar voor ons”, zegt 
Brugmans. Ook omdat alle activiteiten - van toernooien tot toepavon-
den - niet doorgaan door de maatregelen voor het coronavirus. Gestel, 
dat zo’n 450 leden telt, heeft ook weinig vet op de botten. Zo is er een 
schuld aan de gemeente die wordt afgelost. ,,We voldoen netjes aan 
de eisen, maar zonder inkomsten wordt dat wel lastig.”

Voorlopig zijn alle evenementen bij VV Gestel geschrapt. Volgens voor-
zitter Herman Brugmans ‘een belangrijke inkomstenbron.’ © ed

Bij RKPVV bedragen de kantine-inkomsten zo’n 50 procent van de to-
tale omzet. ,,De kantine liep als een tierelier, maar is naar nul gegaan. 
En dus maken ook wij ons zorgen”, zegt voorzitter Jos Slapak, wiens 
club zo’n 140 leden heeft. Ook RKPVV heeft weinig vet op de botten - 
‘we zijn gezond, maar mager’ - en heeft daarom net als de rest van de 
Helmondse amateurclubs een verzoek aan de gemeente gedaan om 
de huur van velden tijdelijk te bevriezen.

Impact op sociale leven is nog veel groter
Ook grotere clubs als Best Vooruit, RKSV Mierlo-Hout en vv Gemert 
(allemaal zo’n 1.300 leden) hopen én denken dat de gemeente mee zal 
werken. En ook zij vragen meestal werktijdverkorting aan voor trainers 
en/of personeel dat op de loonlijst staat. Die grotere clubs hebben meer 
reserves, maar spraken ook van een ‘flinke aderlating.’ Best Vooruit-
voorzitter Jan Pieter Been benadrukt vooral de sociale impact. ,,Voor 
veel mensen is onze club de tweede huiskamer. Die valt voorlopig weg. 
Dat vind ik nu vooral jammer, financieel komen we er samen wel uit.”
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Dat laatste beaamt Mierlo-Hout-voorzitter Paul Lambrechts. ,,Financi-
eel zijn we gezond, we hebben een buffer opgebouwd in de laatste ja-
ren. Die zien we het liefst groeien, zodat we zo veel mogelijk voor onze 
leden kunnen betekenen.” Zijn leden denken ook mee, er is vooralsnog 
niemand die weigert contributie te betalen, nu de bal stil ligt. Bij vv Ge-
stel en RKPVV hebben al wel diverse leden gemeld dat ze liever geen 
contributie meer betalen.

Bij Mierlo-Hout wordt voorlopig ook niet gevoetbald, net als bij alle an-
dere amateursportclubs in Nederland. © DCI media

p 26 maart 2020 verscheen er op amateurvoetbaleindhoven.nl 
een gerelateerd artikel:

TEGEMOETKOMING SPORTVERENIGINGEN VAN-

WEGE CORONACRISIS

26 maart 2020 21:37 Nieuws

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te onder-
steunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van 
Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige 
tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen 
betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus.
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Vandaag is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het 
Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen 
ontvangen.
Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden 
uitgewerkt.
Het volgende is al bekend:
*- De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking ko-

men gelijk;
*- De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
*- Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrich-

ting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
*- Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
*- Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het 

Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit 
moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de 
RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover com-
municeren via de website van rvo.nl en KvK;

*- De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. 
Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met 
het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl in-
komsten teruglopen of stilvallen;

*- Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
*- Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat 

snelheid hierbij van het grootste belang is.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

p onze website verscheen kort na het instellen van de vorige co-
ronamaatregelen het volgende bericht:

Grand Opening kantine uitgesteld

Door de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn wij 
helaas genoodzaakt de feestavond op 3 april 2020 ter gelegenheid van 
de “Grand Opening” van onze vernieuwde kantine af te gelasten. Deze 
zal nu zo spoedig mogelijk opnieuw worden vastgesteld. Helaas, maar 
het is niet anders.
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RISIS EN HUMOR
Tijdens crises zoals deze wordt er wordt vaak gezegd: er is geen beter 
medicijn dan humor. En of dat wetenschappelijk bewezen is, weten we 
niet. Wel weten we, dat humor wel degelijk kan helpen bij het relative-
ren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu overspoelt. Daarom 
besluiten we deze rubriek met een selectie van Coronagein en -ongein, 
die wij en jullie veelal via Whatsapp toegestuurd kregen.
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TIVOLI 1 – AFWACHTEN

ok dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad. 
We blijven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl 
verschijnen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, 
eventueel aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbal-
eindhoven.nl.

Door de Corona-crisis zijn alle wedstrijden tussen 9 maart en tenminste 
28 april uitgesteld. Van de enige wedstrijd, die nog wel is doorgegaan, 
doen we natuurlijk nog verslag.

Wilhelmina Boys - Tivoli (3-0) 4-1 8 maart 2020

ED/ed.nl
Wilhelmina Boys kwam door een goal van Yoran Bouw-
mans al in de zevende minuut op voorsprong. Halverwege 
was het 3-0 door twee doelpunten van Robbie Baeten. 
Tien minuten na rust scoorde Moussa Elyahyaoui tegen 
namens Tivoli, voordat Baeten met zijn derde goal van de 
middag voor de 4-1 eindstand zorgde.

amateurvoetbaleindhoven.nl

SV Tivoli heeft zich kranig kunnen verweren tegen Wilhelmina Boys. De 
ploeg van Mark van Eijk ging na een 3-0 ruststand uiteindelijk met 4-1 
onderuit.
De thuisploeg kwam snel op voorsprong door een treffer van Yoran 
Bouwmans. Nog voor rust bepaalde Robbie Baeten met twee treffers 
de ruststand op 3-0. Na rust scoorde Moussa Elyahyaoui namens SV 
Tivoli tegen, maar het slotakkoord kwam op naam van Baeten die zijn 
derde treffer van de middag maakte voor de Boys.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell en zijn leiders)

JO11-1

Geldrop JO11-5 - Tivoli JO11-1 3-7 7 maart 2020

Vooraf was moeilijk in te schatten hoe sterk Geldrop zou zijn, zij had-
den pas 1 wedstrijd gespeeld, richting de groep natuurlijk aangegeven 
dat de tegenstander sterk was.
Tijdens de trainingen hebben we geoefend met de spitsen om te reage-
ren op de bal nadat de keeper deze loslaat na een schot op doel.
We begonnen sterk en hadden meteen de druk op het doel van Gel-
drop, tot echte kansen kwam het nog niet. Doordat we goed via de zij-
kanten speelden, kregen we ruimte in het midden waardoor vanuit hier 
de ruimte ontstond om op doel te schieten. Na een paar missers gingen 
ze wel op doel en meteen was het raak uit een 2e bal, de spits lette 
goed op en werkte de bal in het doel.
De druk bleef groot en we kwamen al snel op comfortabele voorsprong, 
hierdoor werd iets te makkelijk verdedigd waardoor ook Geldrop kon 
scoren. Met een ruststand van 1-3 speelden we de 2e helft de wedstrijd 
goed uit, soms wat te makkelijk en hierdoor scoorden we te weinig en 
mocht Geldrop nog 2x scoren.
Tegen een betere tegenstander moeten we de hele wedstrijd gecon-
centreerd blijven, natuurlijk is dat tegen een mindere tegenstander 
moeilijk. Toch met vlagen goed gespeeld, de trainer van de tegenstan-
der gaf dat zelfs toe.

Door de Corona maatregelen zijn er verder geen jeugdwedstrijden 
meer geweest.
Afwachten hoe de competitie en de Beker wordt voorgezet.

H H H
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(EIND?)STANDEN 2019 – 2020

Tivoli 1 3e klasse D

Tivoli 2 4e klasse 414
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Tivoli 3 5e klasse 521

Tivoli 4 5e klasse 518
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Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)

Tivoli JO12-1 4e klasse 11 (voorjaar)
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Tivoli JO11-1 4e klasse 19 (voorjaar)

Tivoli JO9-1 5e klasse 01 (voorjaar)

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te 
leggen op de resultaten, worden ook dit seizoen in deze competi-
tie geen uitslagen en standen meer gepubliceerd.

H H H
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TIVOLI GESPOT – QUIZ

mdat het nog niet gelukt is om de laatste 2 clubbladen naar de 
leden te versturen, hebben we besloten om de uitslag van de vorige 
quiz nog niet bekend te maken en de vragen van die vorige quiz hier te 
herhalen. Hier zijn dus weer dezelfde Tivoli-gerelateerde foto’s en bij-
behorende vragen. Onderstaand zie je enkele leuke foto’s.

Bij deze foto’s stellen wij jullie de volgende vragen:

Hoe heet dit gebouw?
In welk land en welke stad staat dit gebouw?
In welk jaar werd dit geopend?

Oplossingen kun je mailen naar het clubblad (svtivoliclubblad@gmail.com) 
of afgeven aan/mailen naar onze vaste correspondent Marc van Hout 
(marc_van_hout@hotmail.com) of onze andere redactieleden, t.w. Franklin 
Klumpkens (ikd8@hotmail.com), Pascal Janssen (stapje1977@gmail.com) of 
Jack Engelen (jack.engelen55@gmail.com).

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

adat we in de vorige jaargang deze rubriek een stille dood hadden 
laten sterven, heeft Marc van Hout, op veler verzoek, het bijhouden van 
deze lijst op zich genomen. In de vorige clubbladen zijn we weer ge-
start met het plaatsen ervan en hier volgt de nieuwe lijst.

 1 Mo Gigold 3e  44x
 2 Tim van den Akker 3e  24x
 3 Luuk Hammega 4e  17x
 4 Joey Klaassen 1e/2e  12x
  Luc Verbeek 1e/2e  12x
 6 Pablo van Leeuwen 4e  11x
 7 Kelly Adriaanse dames  10x
  Semra Arici dames  10x
 9 Kim Verbeek dames      8x
 10 David van der Slik 4e      7x

H H H

WHATSAPP GEIN

n deze jaargang zijn we bij wijze van proef met deze nieuwe 
geinrubriek gestart. En omdat wij het zelf nog steeds erg leuk vinden, 
zouden we er gewoon mee verder zijn gegaan. Maar, omdat wij in onze 
speciale “Corona”-rubriek eerder in dit clubblad al 2 pagina’s besteed 
hebben aan “Corona”-gerelateerde Whatsapp gein en ongein, slaan we 
de normale gein en ongein deze maand over.

H H H
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR: 

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf van de Laar Leanja
Keyboardcentrum Eindhoven All Selection Cars
Bloemenboetiek “Annil” Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
Café ‘t Bambierke
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD- 
SPONSORS

Potters Autobanden Keyboardcentrum Eindhoven
B en R Dakwerken Frituurhal
Autobedrijf van de Laar De Goey Interieurwerken
DBS Steigers New York Pizza
Rijschool Wildenberg Raab Karcher
Friezenkamp APK No Fear Energydrink
Autoservice Eindhoven SAA Verzekeringen
Engelen Witgoedcenter Ben Aarts Sport Praktijk
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EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Autobedrijf Diego Reprofair Autogas
Autoservice Sheik Frans Veldpaus Dakwerken
3BE Backpackers Bed & Breakfast World Food
B en R Dakwerken Aragorn ICT Dienstverlening
Keyboardcentrum Eindhoven Kapperij ZoWeZo
Bloemenboetiek “Annil” Boetiek Diva’s
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny  Onze LEO
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
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EN HAAR TENUE-/MATERIAALSPONSORS

Schellekens ISO Bouw New York Pizza
Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Eddy’s Welten
Frans Veldpaus Dakwerken Keyboardcentrum Eindhoven
Ons Danny Lodewijks Installaties
Autobedrijf van de Laar Boutique Hotel Casa Granados
Frituurhal Brabant Sport
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne Café Bartenders
De Goey Interieurwerken B&R Dakwerken
Asibie Cleaning De Goey Montage- en Schilderwerken
Shots Shooterbar Kapsalon Tourmaline
Mr Kebab Completevoetbalreis.nl
Belgisch Biercafé Eindhoven DPO2
Autobedrijf Hulst Rick’s Interieurwerken
Stichting Baas Patrick en Jolanda van Bekhoven
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
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- het alleen maar Corona is wat de klok slaat
- deze pandemie natuurlijk ook een vrij unieke gebeurtenis is
- vele landen vele slachtoffers hebben
- het eind nog niet in zicht is
- we allemaal ons steentje bij zullen moeten dragen
- die steentjes tezamen dan weer bouwstenen voor de toekomst kun-

nen zijn
- we allemaal enorm meeleven met elkaar en met de slachtoffers
- ook onze club geraakt wordt door het virus
- heel de amateursport op zijn gat ligt
- onze inkomsten daardoor ook achterblijven
- diverse kosten echter gewoon doorgaan
- het dus ook op financieel vlak zware tijden zijn en blijven
- men ook inventief wordt door deze crisis
- zelfs ons bestuur daar blijk van geeft
- vergaderen eerst geen optie leek
- een skypecall uiteindelijk soelaas heeft geboden
- de bestuursleden zo vanuit thuis toch hun taken en verantwoorde-

lijkheden op zich konden nemen
- zo ook het vrijwiligersthuiswerken is ontstaan
- dit niet verward moet worden met het vrijwillige thuiswerken
- ons vaandelteam voor een unieke prestatie heeft gezorgd
- we met 1 punt en een enorm negatief doelsaldo toch gehandhaafd 

blijven in de 3e klasse
- dit wel een feestje waard is
- dat dan wel een feestje vanuit huis zal moeten zijn
- we zo de derde helft kunnen winnen
- de enorme stapels wc-papier dan als slingers kunnen fungeren
- we onszelf namelijk strontvervelend beginnen te vinden
- het hoe dan ook een kak-situatie blijft
- er namelijk geen drol aan is zo zonder de sociale contacten
- we zo letterlijk samen schijt hebben aan Corona

H H H








