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REDACTIONEEL

Met of zonder 
avondklok, met 
of zonder reisbe-
wegingen, met of 
zonder wrakings-
verzoeken, met of 
zonder een 
stijgende R-waar-
de, het leven gaat 
toch gewoon door 

en zo ook de vrijwillige werkzaamhe-
den. Als redactie merken we wel dat 
het lastiger is om alles georganiseerd 
te krijgen. Gelukkig kunnen we gaan-
deweg ook bijsturen en –leren.

Het aanstaande jubileum zullen we 
toch ook op een keurige wijze 
proberen te vieren. Diverse quizzen 
staan op de rol waarin de Tivolianen 
hun clubkennis kunnen laten zien. Er 
is in de afgelopen 90 jaar meer dan 
genoeg te beleven geweest bij onze 
SV en we gaan er vanuit dat dat de 
komende jaren ook zeker nog het 
geval zal zijn. 

De huidige crisis heeft zeker zijn 
weerslag en maakt het voor ons als 
vereniging lastig om goed te blijven 
opereren en het hoofd boven water te 
houden. Desalniettemin is het vooral 
van belang om weer snel als normale 
voetbalclub te kunnen opereren want 
dat is toch waar het allemaal om 
draait.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

*Tivoli 90 jaar!*
Volgende maand (16 maart) bestaat onze club alweer negentig jaar! 
Normaal gesproken dus reden voor een feestje, alleen tegenwoordig is 
niets meer “normaal”. Dus het feest houden jullie nog van ons tegoed. 
Desondanks laten we dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan en wordt 
er achter de schermen druk gewerkt om alsnog op gepaste wijze stil te 
staan bij dit moment. Houd onze kanalen dus goed in de gaten!

Corona-nieuws
Zoals jullie weten, blijven de Corona-besmettingen nog steeds sterk 
oplopen in ons land en als gevolg hiervan heeft het kabinet zich ge-
noodzaakt gevoeld om de maatregelen steeds weer verder aan te 
scherpen. Tivoli volgt hierbij nauwgezet de regels die de overheid, 
KNVB en NOC*NSF ons oplegt. Dat betekent onder andere dat de kan-
tine voorlopig gesloten blijft, ook zijn er geen toeschouwers toegestaan 
en dient men zo snel mogelijk het sportpark te verlaten na zijn of haar 
voetbal-gerelateerde activiteiten. Voor de meest actuele informatie ver-
wijs ik jullie naar onze site, waarop een link naar de geüpdatete regels 
te vinden is.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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Op 16 maart 1931 werd SV Tivoli opgericht en dus bestaan we 
volgende maand 90 jaar. Volgens de geleerden is dat geen officieel 
jubileum, maar toch is dat voor ons wel een mijlpaal om niet zo maar 
even voorbij te laten gaan.
Helaas zitten we nu in die ellendige Coronatijd en kunnen er 
vooralsnog geen fysieke feestelijkheden of andere veldacties georga-
niseerd worden. Wel zal de redactie hier vanaf komende maand in het 
clubblad uitgebreider aandacht aan besteden b.v. in de vorm van een 
bijgewerkte geschiedenis en een of andere quizvorm in dat kader.
Echter, op initiatief van de activiteitencommissie wordt er op 20 maart 
a.s. alvast een digitale online Tivoliquiz georganiseerd, waarvoor men 
zich vanaf nu kan aanmelden. De uitgebreide informatie hierover, die 
wij van Semra Arici mochten ontvangen, delen we hieronder.

QUIZAVOND
(van Semra Arici)

Op 16 maart 2021 bestaat SV Tivoli al-
weer 90 jaar en dat kunnen we natuurlijk 
niet aan ons voorbij laten gaan. Om dit 
corona-proof te vieren, organiseren we op 
20 maart een digitale quizavond. Zorg dat 
je beschikt over een laptop en mobiel met 
internetverbinding. Meer informatie hier-
over volgt nog. 
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Keurslagerij Verberne van de Heezerweg in Eindhoven heeft speciaal 
voor ons een heerlijke borrelplank samengesteld voor tijdens de quiz 
en Plank & Meer uit Best zorgt voor de planken.
Voor slechts € 25,- (inclusief € 10,- borg voor de plank) zijn de planken 
te verkrijgen, deze zijn geschikt voor twee personen. Zie ook de onder-
staande link voor meer informatie.

Bij ‘n quiz horen natuurlijk ook leuke prijzen! De te behalen prijzen zijn: 
 - Nummer 1  € 50,- Primeracadeaubon 
 - Nummer 2  € 30,- Primeracadeaubon 
 - Nummer 3  € 15,- Primeracadeaubon 

Inschrijven voor de quiz kan via deze link tot uiterlijk 12-03-2021:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSONAeuN6LQbLmhbxZZx121bbioL
A9HwRsyZVYJ_JEjT6Gg/viewform?usp=sf_link 
Vergeet ook niet aan te geven of je gebruik wilt maken van de borrel-
plank.  

Schijf je dus snel in!

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 1 Adrian Mozgalik   senioren 
 2 Bart Jansen   senioren
 3 Nasrat Qoerayshie   senioren
 5 Donny Wartenbergh   jeugd
 6 Levi de Rijk   jeugd
 8 Patrick Looymans   senioren
  Leon Kluitmans   senioren
 9 Baktazh Bakhshi   senioren
 11 Willem Scheenjes   websitebeheerder
 13 Tim Lodewijks   senioren
  Antoni de Vries   teambegeleider jeugd
 14 Terry Tromp   verenigingslid
  Romano Wartenbergh   jeugd
  Sjors Verstappen   senioren
 16 Aryan Malyar   jeugd
 17 Soufyan El Horri   senioren
 20 Ahmed Yasseen   jeugd
	 21	 Jaffa	Dinmohamed	 	 	 veteranen
  Matheus Menezes Bentes   senioren
 23 Jasey Tielen   senioren
 25 Ronald de Goey   verenigingslid
  Finny Hartogs   senioren
 26 Rob Lemmens   reservelid algemeen
  Bobodie Diallo   jeugd
 27 Elias Neumann   reservelid algemeen
  Tom Hilliar   begeleiding senioren

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell veteranen/hoofd jeugd/jeugdleider/HB
  Tom de Haas selectie/trainer dames
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
  Els Monen verenigingslid
 4 Danny Visser veteranen
 5 Ronald Geldhof senioren
 6 Mike Gijbels senioren
 8 Jorn Creemers verenigingslid
  Davy van der Hoeven senioren
  Johnny Harms senioren
 9 Patrik Sopata senioren
 11 Rob van Dommelen senioren
  Frederique Jansma jeugd
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 14 Przemyslaw Oryszczak senioren
 15 Michael Heeren veteranen
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 17 Romie Leijtens dames
  Niels Klomp jeugd
 19 Marvin Hout van senioren
  Jonathan Philippart jeugd
  Koen Jaspers senioren
 20 Jordy vd Venne senioren
 22 Kelly Adriaanse dames
 23 Jos de Waal senioren
 25 Hugo Klaassen elftalbegeleider senioren
  Nicky Engels senioren
  Milad Sanjabi senioren
  Lieke Smeets dames
 27 Jef de Haas vriendenclub veteranen
 28 Kyano Kivits jeugd
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A/kantine
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker actcom/kantine
  Nick van Middelkoop veteranen
 31 Franklin Klumpkens redacteur clubblad

H H H




8

ONZE JEUGD

Het is bijna een jaar geleden dat Andoni en ik contact met elkaar had-
den over de mogelijkheden voor hem en zijn team bij Tivoli.  Na een 
aantal gesprekken hadden we het wederzijds gevoel dat dit iets moois 
kon worden.  Nu 1 jaar later het eerste resultaat, 11 van de 13 spelers 
uit JO11-1 zijn gescout door een profclub.  Voor ons de reden om dit 
verder uit te breiden en breder binnen de onderbouw in te zetten op de 
ontwikkeling van talenten. Waarbij we afspraken maken met scouts van 
enkele profclubs om de trainingen te bezoeken, zodat alle spelers de 
kans krijgen in beeld te komen bij deze scouts. 
Natuurlijk zijn alle kinderen van ieder niveau welkom, dit wordt een 
dienst die we graag extra willen bieden. Door het aanbieden van tech-
niektrainingen wordt het niveau en daarmee het speelplezier van alle 
kinderen verhoogd. 

Dion Bell, Hoofd jeugdzaken

TIVOLI JO11 IN DE KRANT

In het ED van 20 februari kwam onze JO11 uitgebreid voor het 
voetlicht. Natuurlijk laten we jullie dat in ons clubblad zien. 
Allereerst een scan van het arikel in het papieren ED.
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En verder met wat scans van het artikel op ed.nl:

En hier het linkje naar het online-artikel:
https://www.ed.nl/eindhoven/elf-spelers-van-een-jeugdteam-gescout-door-profclubs-
hoe-sv-tivoli-ineens-een-talentenfabriek-is-geworden~a442cd22/ 

H H H
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AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Van amateurvoetbaleindhoven.nl plaatsen we een selectie van de 
volgens ons interessante artikelen. Het zal niet verbazen, dat die veelal 
met “Corona” te maken hebben.

Op 22 januari lazen we het volgende artikel:

KNVB: ‘EVENTUELE HERSTART AMATEURVOETBAL UITERLIJK 
IN HET WEEKEINDE VAN 10 EN 11 APRIL’
22 januari 2021 10:17 Nieuws  

De KNVB is met een update gekomen over een eventuele herstart in 
het amateurvoetbal. De bond beslist uiterlijk in de week van 9 februari 
wat er nog mogelijk is dit seizoen.

Het Amateurvoetbal in de senioren A-categorie moeten uiterlijk in het 
weekend van 10 en 11 april worden hervat. Mocht dit niet haalbaar 
zijn,	dan	worden	de	competities	voor	het	seizoen	2020-2021	definitief	
niet hervat. Dat laat de KNVB weten in een verstuurde mail richting de 
clubs.
Er wordt volgens de voetbalbond rekening gehouden met de trainings-
opbouw naar een mogelijke herstart. Als de competities niet meer wor-
den hervat, vindt er geen promotie/degradatie plaats. Voor de overige 
competities is een andere deadline.

Alternatief
Het alternatief is dat de KNVB  in plaats van de reguliere competities 
regionale competities of bekertoernooien gaat organiseren voor alle 
categorieën op basis van inschrijving.  “Op die manier kunnen teams dit 
seizoen alsnog op een competitieve manier wedstrijden tegen elkaar 
spelen. Deze competitievorm staat los van het reguliere competitieaan-
bod en er zal dan ook geen promotie/degradatie aan worden gekop-
peld.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F
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Op 25 januari zagen we het volgende bericht:

AMATEURVOETBAL IN BELGIË DEFINITIEF STOPGEZET.
25 januari 2021 21:25 Nieuws

In	België	is	het	amateurvoetbal	definitief	stopge-
zet. Alleen het profvoetbal gaat door.
De beslissing van de Belgische bond komt niet 
helemaal uit de lucht vallen. Door de slechte 
coronacijfers is het niet meer realistisch om de 
competities, die al sinds midden oktober stillig-

gen, opnieuw op te starten. Enige uitzondering is het jeugdvoetbal voor 
jongeren tot en met 13 jaar.
In Nederland heeft de KNVB de hoop op de hervatting van het ama-
teurseizoen nog niet opgegeven. De bond liet onlangs weten dat er 
uiterlijk op 10 en 11 april weer afgetrapt moeten worden, anders wordt 
de competitie niet meer opgestart. De voetbalbond beslist uiterlijk in de 
week van 9 februari of hervatting nog reëel is.
Amateurclubs spannen direct een rechtszaak aan tegen de Belgische 
voetbalbond
Vandaag raakte bekend dat het amateurvoetbal in België dit seizoen 
niet meer zal hervat worden. Zowel Voetbal Vlaanderen als de KBVB 
maakten die beslissing bekend. In de wereld van het amateurvoetbal is 
echter niet iedereen opgezet met dat besluit meldt de website voebal-
nieuwsbe.
Volgens Sporza trekken twee amateurclubs alvast naar de rechter om 
de KBVB te dagvaarden. Zowel bij Patro Eisden als FCV Dender blijkt 
men niet akkoord te gaan met de abrupte beslissing van de Belgische 
voetbalfederaties. Zij vinden het onaanvaardbaar dat de spelers en 
trainers van hun clubs op deze manier geen inkomsten meer kunnen 
vergaren, én dat het onmogelijk is om hun individuele marktwaarde nog 
te kunnen opdrijven.
Met Walter Van Steenbrugge namen de clubs al een advocaat in 
dienst. Hij deelt de visie van beide amateurploegen, en verklaart de 
dagvaarding tegenover de KBVB. “Als je in 1A en 1B zonder publiek 
kan spelen, waarom mogen zij dat dan niet? Wij zien dan ook geen 
voldoende grond om een onderscheid te maken tussen de profs in 1A 
en 1B in vergelijking met de profs in de amateurdivisies”, verklaart de 
advocaat.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F
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Het volgende artikel vonden we op 2 februari:

KNVB WIL SEIZOEN AFSLUITEN MET KNVB REGIO CUP VOOR 
CATEGORIE B VELD EN ZAAL EN PUPILLEN. CATEGORIE A 
VOLGT MOGELIJK
02 februari 2021 12:15 Nieuws

De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale 
competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de 
KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Catego-
rie B** veld en zaal en pupillen.

Hier komt de Categorie A* bij als deze competities ook niet meer op tijd 
kunnen worden hervat vanwege de coronamaatregelen. De startdatum 
en duur van de KNVB Regio Cup zijn uiteraard ook afhankelijk van 
deze beperkingen. Als het oppakken van de huidige competities geen 
optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup.

Inventarisatie medio februari
De regionale aanpak zorgt voor 
minder lange reisafstanden en 
vergroot de kans op aantrekke-
lijke lokale derby’s. Vanaf medio 
februari start de KNVB voor de 
Categorie A een inventarisa-
tie van welke clubs met welke 
teams mee zouden willen doen. 
Teams in de Categorie B doen 
standaard mee tenzij men zich 

afmeldt. De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal 
teams per poule, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen nog 
beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen.

Voor de Categorie A liggen er nog scenario’s op tafel waarin het huidige 
seizoen een vervolg krijgt. De deadlines hiervoor verschillen. De KNVB 
publiceert woensdag 3 februari een routekaart met alle deadlines en 
mogelijkheden voor alle competities.
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Benutten
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Na al die 
maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor 
alle mogelijkheden benutten. Dus als het oppakken van de huidige 
competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de 
KNVB Regio Cup. We hopen dat eerst de volwassenen ook weer nor-
maal mogen trainen. Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en 
bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor 
de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervol-
gens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want 
dat hebben we allemaal zo enorm gemist.”

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F

Op 9 februari viel ons oog op het volgende artikel:

AANVRAAG NIEUWE COMPENSATIEREGELINGEN VOOR 
SPORTCLUBS.
09 februari 2021 14:21 Nieuwsflits

FINANCIEEL CORONADOSSIER
Het	coronavirus	heeft	een	grote	impact	op	de	financiën	van	veel	ver-
enigingen. Ter ondersteuning van de amateursport zijn er zowel vanuit 
de	overheid	als	de	KNVB	diverse	financiële	regelingen	in	het	leven	ge-
roepen. Daarnaast heeft de KNVB in samenwerking met Sportsubsidie.
nl	een	financiële	helpdesk	geopend	waar	verenigingen	terecht	kunnen	
met alle vragen over compensatieregelingen vanuit de overheid.

Klik hier (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/financieel-coronadossier) voor 
alle	regelingen	en	contactgegevens	van	de	financiële	helpdesk.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F
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Een ander interessant artikel lazen we op 16 februari:

VERENIGINGEN DIEPER IN FINANCIËLE PROBLEMEN VANWEGE 
BUREAUCRATISCHE REGEL
16 februari 2021 13:13 Nieuws

Naar schatting ruim 20% van alle amateurvoetbalverenigingen in Ne-
derland loopt ten onrechte hun NOW 3.0 compensatie mis. Het gaat 
om 600 tot 700 verenigingen die een of meerdere trainers in loondienst 
hebben. De misgelopen vergoeding bedraagt gemiddeld 3.500 euro 
per	vereniging,	een	extra	en	onnodige	financiële	strop	in	een	tijd	dat	
het water bij veel verenigingen al aan de lippen staat als gevolg van de 
coronabeperkingen.

Weeffout
De verenigingen lopen de beschikbare com-
pensatie buiten hun schuld om mis door een 
weeffout	in	het	NOW-toewijzingssysteem.	De	
gedupeerden komen normaal gesproken in aan-
merking voor deze tijdelijke loonsteun om de 

werkgelegenheid tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De compen-
satie wordt echter afgewezen vanwege een bureaucratische regel.

Als referentiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen, uitgerekend 
de maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomerstop (juni/
juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Zij deden in hun be-
lastingopgave voor deze maand een zogenoemde nihilaangifte, met 
als gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-compensatie krijgen 
toegewezen. Deze wordt standaard afgewezen. Een wijziging van de 
peilmaand naar bijvoorbeeld april 2020 zou voor de gedupeerde vereni-
gingen een oplossing zijn.

Breder probleem
De KNVB heeft dit probleem onder de aandacht gebracht bij verschil-
lende overheidsinstanties, zoals het UWV en de ministeries van SZW 
en VWS. Na meerdere gesprekken hierover is er helaas nog geen op-
lossing. Wel heeft de SP schriftelijk Kamervragen hierover ingediend bij 
de betrokken ministers. Volgens deze partij levert de bureaucratische 
regel meer problemen op binnen de sport.
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Oproep

’Deze onnodige regel kost het toch al ge-
plaagde amateurvoetbal in totaal ruim 2 
miljoen euro. Ik roep het kabinet op om dit 
te repareren voordat mede hierdoor onher-
stelbare schade ontstaat.’

De KNVB doet het kabinet daarom (opnieuw) de oproep om dit te 
herstellen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Door de 
coronamaatregelen zijn wedstrijden al maandenlang niet toegestaan 
en kantines waren het afgelopen jaar meer dicht dan open, inkomsten 
blijven uit. Het kabinet bepaalt de maatregelen die nodig zijn om het 
aantal coronabesmettingen tegen te gaan en organisaties die hierdoor 
inkomsten mislopen worden in de loonkosten gecompenseerd. Tenzij 
je te maken krijgt met deze bureaucratische regel, dan krijg je namelijk 
helemaal niets. Daar wordt tot nu toe overheen gestapt, maar het leed 
wordt daar niet minder van. Deze onnodige regel kost het toch al ge-
plaagde amateurvoetbal in totaal ruim 2 miljoen euro. Nu de omvang 
hiervan bekend is, roep ik het kabinet op om dit te repareren voordat 
mede hierdoor onherstelbare schade ontstaat.”

In Nederland kunnen 1,2 miljoen mensen georganiseerd voetballen 
dankzij de bijna 3.000 verenigingen en honderdduizenden vrijwilligers.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F

H H H
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SPORTLINK

Van sportlink ontvangen we via de mail regelmatig berichten. 
De volgens ons interessante issues delen we met jullie.

De mail van 28 januari 2021:

Een nieuwe nieuwsupdate, een nieuw jaar, maar nog dezelfde onze-
kerheden. Helaas speelt corona nog steeds een enorm grote rol. Daar 
hebben we allemaal, ieder op zijn eigen manier, erg veel last van. Het 
virus wegnemen kunnen we helaas niet, maar we kunnen wel met jullie 
meedenken. We gaan jullie ondersteuning bieden en alvast klaarsto-
men voor het moment dat we wel weer kunnen sporten zoals we ge-
wend zijn. En sowieso maken we jullie graag een compliment. We zien 
gewoon dat veel vrijwilligers zich blijven inzetten voor de vereniging!
In deze nieuwsupdate lees je hoe we dit voor en met jullie gaan doen:
* Klaarstomen voor als we weer mogen
* Onderlinge toernooien op de club

De huidige situatie vraagt veel geduld van ons. Niet sporten op de club, 
niet je favoriete team aanmoedigen en geen gezellig clubgevoel in de 
kantine. We kijken allemaal erg uit naar betere tijden. Tot het zover is 
kunnen we ons wel alvast nuttig maken en goed voorbereiden voor als 
we weer mogen.
We gaan jullie helpen met behulp van webinars en video’s. Iedere 
maand hebben we een thema. De maand januari stond in het teken 
van een goede basisadministratie en de komende maand is het thema 
‘Organisatie’. Denk even heel concreet aan de avondklok en wat dat 
betekent voor de trainingsschema’s. Hoe pas je dat aan? Hoe infor-
meer je iedereen?
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Voor alleen de maand februari staan er al 8 interessante webinars 
gepland. Bekijk de totale agenda (zie link) en kies voor jou de meest 
interessante webinars uit.
https://www.sportlink.nl/diensten/workshops-2/?utm_source=Newsletter&utm_
medium=email&utm_content=Nieuwsupdate+januari+2021&utm_
campaign=Nieuwsupdate+januari 

Naast een agenda vol interessante webinars hebben we ook nog een 
YouTube-kanaal vol handige video’s. Heb je afgelopen periode een 
webinar	gemist	of	ben	je	op	zoek	naar	een	specifiek	onderwerp?	Neem	
dan een kijkje op ons YouTube kanaal via deze link).
https://www.youtube.com/channel/UCMLenFCDs-HC4nhDifsX-AA?reload=9&utm_
source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsupdate+januari+2021
&utm_campaign=Nieuwsupdate+januari 

Dat we niet kunnen sporten geldt gelukkig niet voor iedereen. De 
kleintjes hebben in dit geval geluk en zijn nog lekker actief bezig op de 
velden. We horen veel variaties voorbij komen: onderlinge Champions 
league	of	een	mini	toernooi	in	een	drieluik.	Het	is	fijn	om	te	zien	dat	
deze groep nog wél kan genieten van het sporten en heerlijk om het 
gejuich van de mini’s te horen die aan het vlammen zijn tegen de JO8 
selectie. Ook goed om te horen dat er clubs zijn die extra jeugdleden 
kunnen verwelkomen omdat alle buurtkinderen welkom zijn op de toer-
nooitjes.

Afgelopen jaar hebben we Club.Toernooien gratis beschikbaar gesteld. 
Leuk om te zien dat veel clubs hier het plezier en gemak van ervaren. 
Zijn jullie zelf ook actief op de club met onderlinge toernooitjes? Je kunt 
Club.Toernooien in de shop in Sportlink Club nog gratis bestellen. Deze 
module kan je dan kosteloos gebruiken tot en met 31-12-2021.

Lees meer hierover via deze link:
https://www.sportlink.nl/club-toernooien-gratis-voor-heel-2021/?utm_
source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsupdate%20janu-
ari%202021&utm_campaign=Nieuwsupdate%20januari 
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De mail van 16 februari 2021:

De mediapakketten van Sportlink zorgen voor verbinding met leden 
en fans. Verbinding, een thema dat ten tijde van corona enorm speelt. 
Want hoe houd je nu contact met je leden die in deze periode minder 
op de club te vinden zijn?
Al ruim 950 sportverenigingen zetten de mediapakketten in om binding 
te houden. Hoe leuk is het om als lid pushberichten te ontvangen van 
de club en het nieuws van de vereniging gemakkelijk te kunnen volgen. 
Ook kunnen geplande activiteiten, zoals een online pubquiz of een 
sponsoravond weergegeven worden op de app, website en tv. Niet al-
leen handig ten tijde van corona, maar ook hierna.

Webinars, kijk je mee?
Sportlink biedt verschillende mogelijkheden aan voor jouw vereniging. 
We organiseren op vier avonden een webinar en geven je concrete 
voorbeelden over hoe je de mediapakketten kan inzetten bij jouw ver-
enging. Met de mediapakketten is veel mogelijk! Kijk je mee op één van 
de vier avonden?

2 maart  -  15 maart  -  1 april  -  13 april

Inschrijven voor een webinar?

Ga naar deze link:
https://sportlink.webinargeek.com/webinar-mediapakketten?utm_
source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=De+mediapakketten+van+Sp
ortlink&utm_campaign=Uitnodiging+voor+webinars

H H H




20

CORONA 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Eind vorig jaar zaten we door de Coronacrisis al in 
een lockdown, die bij het uitkomen van het vorige 
clubblad op 23 januari 2021 nog werd verzwaard tot 
een strenge door o.a. de invoering van de avondklok. 
Sindsdien is er niet veel veranderd en is deze strenge 
lockdown zelfs al verlengd tot minimaal begin maart 
en zo blijft dat nare COVID19-virus ons voortdurend 
lastigvallen. De vraag blijft natuurlijk hoe lang dit nog 
gaat duren en eigenlijk is alle hoop gevestigd op een 

succesvolle vaccinatiecampagne. Maar ook op dat gebied blijken er 
nogal wat beren op de weg  en lijkt het erop, dat we ook hier geduldig 
moeten zijn, voordat 2021 als jaar van de ommekeer kan worden beti-
teld. Tot dan zullen we het hier nog altijd mee moeten doen en laten we 
nog steeds samen proberen om Corona eronder te krijgen door ons ten 
minste aan de basisregels te blijven houden.
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, hebben we in deze rubriek 
een aantal publicaties/artikelen verzameld, die met dit alles samenhan-
gen en die we weer in gewone chronologische volgorde (dus van oud 
naar nieuw) plaatsen.

Op 24 januari lazen we de volgende berichten op Teletekst:
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F F F
Op ed.nl van 24 januari en in het ED (Regio pagina 1) van 25  januari 
zagen we het volgende:

Het complete artikel op ed.nl vind je 
via deze link:

https://www.ed.nl/eindhoven/maaltijdbezorgers-koningen-van-de-weg-tijdens-eerste-
avondklok-in-leeg-en-volgens-de-politie-rustig-eindhoven~a2eb1c53/ 

F F F
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Van de voorpagina van het ED en van het gerelateerde artikel op ed.nl 
van 25 januari maakten we volgende scans/screenshots:

Het complete artikel op ed.nl vind je 
via deze link:

https://www.ed.nl/eindhoven/rellen-
om-het-rellen-ontlading-van-opge-
hoopte-agressie-woede-verveling-en-
lamlendigheid~ac8d9fd1/ 

F F F
Op Teletekst zagen we op 25 januari de volgende 4 berichten:
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F F F
En ook op 25 januari stonden de kranten vol van de Coronarellen.
Dus hier nog wat scans/screenshots uit het ED daarvan:




24

F F F
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En ook op 26 januari was de rellenkoek nog niet op. Zie hier nog wat 
scans/screenshots:
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F F F
Uit het ED van 27 januari selecteerden we enkele items d.m.v. scans:
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F F F

En hier van 27 januari 2 Teletekstberichten en een screenshot van 
onze telefoon:

F F F
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En weer een screenshot en 2 Teletekstberichten, nu van 28 januari:

F F F
We maakten een screenshot van een artikel op de voorpagina van het 
ED en een gerelateerd artikel op ed.nl van 29 januari:

Het complete gerelateerde artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/politiek/de-jonge-belooft-komende-weken-trekken-we-been-echt-
bij-met-coronaprik-ken~aaa59300/ 

F F F
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We kozen ook een vijftal telefoon screenshots en 1 Teletekstbericht van 
29 januari:

F F F

Op 30 januari vonden we dit screenshot (links) en op 31 januari dit 
Teletekstbericht (rechts):
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F F F
Op 1 februari hadden we weer enkele Teletekstberichten en een 
telefoon screenshot:
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F F F

Van de voorpagina van het ED van 2 februari scanden wij deze blik-
vanger en een artikel:




32

F F F
Eveneens op 2 februari maakten we de volgende screenshots:
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F F F
Deze blikvanger en dit artikel is van de voorpagina van het ED van 
3 februari:

F F F
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Op pagina 5 van datzelfde ED stond een artikel, waarvan we de kop, 
de quotes en de intro van het artikel op ed.nl scanden:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/kabinet-wil-vaccinvoorraad-snel-opprikken-in-tweede-
kwartaal-tot-2-miljoen-vaccinaties-per-week~a30a835ca/ 

F F F
Eveneens op 3 februari vonden we op pagina 11 het volgende artikel:

F F F
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De volgende 3 Teletekstberichten zijn van ook 3 februari:

F F F

Ook op 3 februari waren er weer enkele telefoon screenshots:

F F F
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Uit het ED van 4 februari scanden we een blikvanger van de 
voorpagina en het bijbehorende artikel op pagina 5:

F F F

Op de volgende pagina laten we links een scan van een artikeltje op 
pagina 4 van het ED van 5 februari zien. Rechts zie je een screenshot 
van Teletekstpagina 111:
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F F F
Op 6 februari scanden we een artikel uit het ED op pagina 11: 

F F F
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En we maakten een gedeeltelijke scan van een artikel op pagina 8:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/hoera-de-scholen-gaan-weer-open-maar-het-wordt-niet-
zoals-vroeger~a98cceee/ 

F F F
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Tenslotte tonen we een Teletekstbericht van 6 februari (links) en een 
van 7 februari (rechts):

F F F

Op 8 februari maakten we deze screenshots van telefoon en Teletekst:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 9 februari scanden we dit:

F F F
En van pagina 7 laten we jullie het volgende zien:

F F F
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Ook op 9 februari zagen we dit artikel in het ED op Regio pagina 3:

F F F

Op 9 februari hebben we nog screenshot en een Teletekstpagina:

F F F
De Teletekstberichten op de volgende pagina zagen we op 10 en 11 
februari (links, resp. rechts):
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F F F
Dit artikel komt van de voorpagina van het ED van 12 februari:

F F F
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Op Teletekst lazen we op 12 en 13 februari deze berichten:

F F F
Uit het ED van 13 februari haalden we het volgende artikel:

F F F
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Van 14 en 15 februari hebben we hier nog 2 Teletekstberichten:

F F F
Op 15 februari maakten we een telefoon screenshot en een scan van 
de intro van een gerelateerd artikel op ed.nl:

Het complete gerelateerde artikel op 
ed.nl vind je via deze link:

https://www.ed.nl/eindhoven/covid-op-afdeling-hartchirurgie-cathrien-over-die-vier-
man-op-een-kamer-heb-ik-wel-gemopperd~a197de43/ 

F F F
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Enkele scans van een artikel op pagina 2 in het ED van 15 februari:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/eindhoven/een-mistroostige-carnavalszondag-in-eindhoven-miss-
chien-kunnen-we-het-in-de-zomer-overdoen~a032d932/ 

F F F
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Van 16 februari laten we een screenshot en 2 Teletekstberichten zien:

F F F
Hier een scan van een artikel in het ED op de voorpagina van 
17 februari :

H H H
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Uit diezelfde krant scanden we een artikel op pagina 7:

F F F
Ook van 17 februari nog 2 Teletekstberichten en een screenshot:

F F F
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Weer een screenshot en 2 Teletekstberichten, nu van 18 februari:

F F F
Van ‘n artikel op de voorpagina van het ED van 18 februari een scan:

F F F
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Ook in dat ED een artikel op pagina 2, waarvan we wat scans tonen:

Het complete artikel op ed.nl vind 
je via deze link:
https://www.ed.nl/eindhoven/vaccinatie-
afspraak-maken-lijkt-op-russisch-rou-
lette-veel-ouderen-worden-gek-van-de-
ggd~ab491bda/ 

F F F
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Op Regio pagina 1 zagen we een artikel, waarvan hier een scan:

F F F
Op 19 februari maakten we wat scans van een artikel op de voorpa-
gina van het ED en het gerelateerde artikel op ed.nl:
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Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/politiek/kabinet-moet-schoolbesluit-nemen-volledige-heropening-
ligt-lastig~a891531f/ 

F F F
Ook op 19 februari maakten wij screenshots van 2 Teletekstberichten:

F F F
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En ook van 19 februari hebben we hier nog 2 telefoon screenshots:

F F F
We besluiten deze rubriek met 2 Teletekstberichten van 20 februari:

F F F
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CRISIS 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 nog steeds over-
spoelt. Daarom en ook omdat we het zelf zo leuk vinden, besluiten we 
ook deze keer weer met een selectie van Coronagein en -ongein, die 
wij en jullie veelal via Whatsapp toegestuurd kregen.

H H H
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KNVB WEBSITE/VOETBAL.NL

Van de KNVB/voetbal.nl-website en/of nieuwsbrieven delen we hier de 
items, die wij interessant vinden.

Op 3 februari vonden wij op de KNVB-website en op voetbal.nl het 
volgende:

Competitiezaken
ROUTEKAART AMATEURVOETBAL VOOR RESTANT VAN HET 

SEIZOEN
KNVB Media 1 uur geleden

Nadat het kabinet dinsdag de routekaart met coronamaatregelen heeft 
gepresenteerd, kan de KNVB dit vandaag opvolgen met de eigen rou-
tekaart voor het amateurvoetbal. Hierin speelt de onzekerheid rondom 
de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn 
hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om 
opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen 
als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

Hervatting mogelijk
Alleen voor de categorie A* is er nog een optie om de eerder gestarte 
competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan 
worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag 
(eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promo-
tie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat 
dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer 
volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de op-
tie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de 
categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.

De KNVB hanteert voor de senioren  
veldcompetities in categorie A een ui-
terste startdatum in het speelweekend 
van 10 en 11 april en een minimale 
voorbereidingsperiode waarin zonder 
beperkingen getraind kan worden 
(vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 
weken. 
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Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn van-
af 10 maart. Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste 
startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. 
Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder be-
perkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidings-
periode van 2-3 weken. Alle jeugdteams (incl. O19) moeten in dat geval 
vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.

Voor het zaalvoetbal geldt een uiterste startdatum van 19 april. Ook 
voor de zaalteams wordt een minimale voorbereidingsperiode gehan-
teerd waarin zonder beperkingen getraind kan worden van 4-5 weken. 
Vanaf 22 maart moeten in dat geval de zaaltrainingen kunnen starten.

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blij-
ken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, 
dan	worden	alle	competities	in	de	categorie	A	definitief	niet	meer	her-
vat.

ROUTEKAART AMATEURVOETBAL

Of ga naar de volgende link:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/24847/routekaart-amateurvoetbal 
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Niet onnodig uitsluiten
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “De routekaart van het 
kabinet geeft perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende 
versoepeling weer zonder beperkingen te kunnen trainen. Ondanks alle 
onzekerheid, blijven we daarom de optie openhouden voor onze hoog-
ste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen niet 
onnodig opties uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties 
teniet doet en we voor het tweede achtereenvolgende jaar geen promo-
tie/degradatie hebben. We willen het liefst het seizoen met een compe-
titieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is.”

KNVB Regio Cup
Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uit-
komend in de categorie A door naar de gisteren aangekondigde KNVB 
Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de 
KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coro-
namaatregelen dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een in-
ventarisatie onder de clubs in de categorie A over mogelijke deelname 
aan de KNVB Regio Cup.
Alle teams in de categorie B** veld en zaal en pupillen gaan al over 
naar de KNVB Regio Cup.

Meer over de KNVB Regio Cup via de volgende link:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62473/knvb-wil-seizoen-
afsluiten-met-knvb-regio-cup 

Uit de KNVB-nieuwsbrief van 5 februari selecteerden het volgende:

INLEIDING
KNVB Assist Bestuurders
februari 2021

Het jaar 2021 is een maand oud. Ondanks de beperkende maatrege-
len mag de jeugd blijven trainen en - binnen de eigen club - onderling 
wedstrijden spelen. Mooi te zien dat nagenoeg alle verenigingen dit 
faciliteren voor de eigen jeugd, maar ook steeds vaker voor kinderen uit 
het dorp/de wijk. Voor deze nieuwsbrief spraken we met drie verenigin-
gen die zowel op als naast het voetbalveld actief zijn om hun leden te 
binden en te behouden. Hun belangrijkste boodschap? Blijf voetballen, 
communiceer continu met je achterban en denk in mogelijkheden.
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Verder lees je in deze nieuwsbrief over de nieuwe functie ‘In gesprek’ 
van Eén tweetje en de meerwaarde hiervan voor bestuurders. Daar-
naast is er informatie over het aanvalsplan Ons Voetbal Is Van Ieder-
een (samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel), vragen we 
om jouw hulp in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 
én kun je de hoogtepunten van de inspiratiesessie met Toon Gerbrands 
bekijken. Veel leesplezier!

Liesbeth Kole
Verenigingsadviseur Regio 12

CLUBS ACTIEF IN CORONATIJD: ‘COMMUNICATIE IS 
ESSENTIEEL’
Veel voetbalverenigingen zijn ondanks de coronamaatregelen nog 
steeds zeer actief. Clubs blijven trainen, organiseren onderlinge wed-
strijden en toernooien en bedenken alternatieve activiteiten om de 
leden te binden. Hoe doen ze dit, hoe houden ze hun voetbalaanbod 
interessant en welke inzichten hebben de verenigingen het afgelopen 
jaar opgedaan? We vroegen het aan Grol, Robur et Velocitas en SV 
Oostburg.
 
Lees hier (via deze link) de ervaringen van de clubs:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62494/clubs-over-organiseren-voetbalactivit-
eiten-coronatijd-denk-mogelijkheden 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022: MELD JE AAN VOOR 
HET SPORTCAMPAGNETEAM

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor 
het voetbal is dit een zeer belangrijk moment. De keuzes van het nieu-
we gemeentebestuur hebben namelijk heel veel invloed op de keuzes 
die gemaakt worden in je gemeente voor jouw vereniging. Om aanko-
mend raadsleden goed te informeren over de lokale sport, vragen de 
KNVB en NOC*NSF de hulp van bestuurders en de lokale vertegen-
woordiging	van	het	voetbal.	We	doen	ook	specifiek	de	oproep	om	je	
aan te melden voor de sportcampagneteams.
 
Meer informatie (via deze link):
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62500/gemeenteraadsverkiezingen-2022-
meld-je-aan-voor-het-sportcampagneteam 

BEKIJK DE HOOGTEPUNTEN VAN DE INSPIRATIESESSIE MET 
TOON GERBRANDS           

Zie hier de video (via deze link):
https://www.youtube.com/watch?v=bo8CV9wMSEA

H H H
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

De directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft nog 
steeds regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die 
we interessant vinden.

Column week 5 (2 februari):

Anders dan gedacht wil een belangrijk deel van de amateurvoet-
balverenigingen liever het moment afwachten waarop ze helemaal 
open mogen gaan, dan een competitie te starten zonder publiek 
en gesloten kantines. Het verlangen om het clubgevoel nieuw le-
ven in te blazen, is groot.

Zoveel werd mij duidelijk in de door de KNVB georganiseerde online-
sessies met tientallen bestuurders door heel Nederland. Als er trou-
wens al een zegen toe te wijzen is aan de coronacrisis, dan is dit er 
een. Door het rap ingeburgerde video-vergaderen spreek je makkelijk 
en snel met veel verschillende mensen binnen de clubs. Wat opviel 
tijdens de sessies was hoe positief er wordt gedacht. Terwijl Neder-
land corona-moe is, luisterde ik naar bestuurders die weliswaar met de 
nodige vragen zitten, maar de crisis vooral benutten om het over een 
andere boeg te gooien. Negatieve ontwikkelingen in het voetbal, die 
voor Covid-19 al bestonden, worden nu kritisch bekeken en aangepakt. 
Centraal staat daarbij de vraag: hoe houden we de leden en met name 
de jeugd betrokken bij de club?
Diverse verenigingen zijn daarom samenwerkingen aangegaan met an-
dere sporten in de buurt, zoals het snelgroeiende padél en tennis om te 
kijken naar gezamenlijk aanbod.  Er wordt samen met de KNVB ook al 
nagedacht over kleinere competitievormen, een aanwas van regionale 
toernooien (de vandaag gelanceerde Regio Cup bijvoorbeeld) en com-
pactere voetbalteams voor de leeftijdsgroepen veertien tot achttien jaar. 
Denk aan 5 tegen 5 of 7 tegen 7-voetbal. Tegelijkertijd worden nieuwe 
methodes gezocht om de vrijwilligers zoveel mogelijk bij de club te blij-
ven betrekken, want die zijn meer dan nodig zodra de lockdown 
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eraf gaat. Een aantal brengt zelfs weer een good old papieren club-
blad uit om de gemeenschap in de vereniging levendig te houden. La 
Klompa, het verenigingstijdschrift van HBOK (Het Begon Op Klompen) 
uit Zunderdorp, bij Amsterdam, is daar een sprekend voorbeeld van. 
Hieruit blijkt: hoe digitaal ons leven ook is geworden, zo’n blaadje wordt 
verslonden en is ideaal om met bingo’s en loterijen extra geld binnen te 
halen. Sterker nog, jeugdspelers lezen het graag en doen er een moord 
voor om met een foto in de rubriek ‘speler van de maand’ te staan.
Bij	alle	clubs	blijft	het	wel	spannend	op	financieel	gebied.	De	meeste	
staan er weinig rooskleurig voor. In dat opzicht is het belangrijk om 
goed gebruik te maken van de steunmaatregelen die de overheid ter 
beschikking heeft gesteld. Twee weken geleden is mede door de lobby 
van de KNVB en NOC*NSF nog een extra 240 miljoen euro sportspe-
cifieke	steun	binnengehaald.	Ik	vraag	me	af	of	daar	voldoende	gebruik	
van wordt gemaakt. Laat je hierin helpen door de KNVB-helpdesk. Dat-
zelfde	geldt	voor	issues	met	de	NOW-regeling.	Vanwege	een	weeffout,	
waar nu voor gelobbyd wordt, ontvangen clubs geen looncompensatie 
voor de maanden juni en juli. Ik ga ervanuit dat we dit rechttrekken.
Toch zit ik met een dilemma. Lang niet alle clubs willen wachten met 
de competitie en daarbij staan er op dit moment alleen al ruim 600.000 
voetballers in Nederland stil. De vraag is wat het kabinet daarmee gaat 
doen. Wat het betekent voor de gezondheid van Nederland? Helemaal 
nu steeds meer jongeren kampen met depressiviteit en de jeugd in 
achterstandswijken het heel zwaar heeft…
Desondanks wacht de KNVB nog steeds op antwoord van Premier 
Rutte en het OMT om te kijken naar wat er wel in plaats van niet kan.

We gaan ervanuit dat we kort na het opengaan van de middelbare 
scholen weer mogen starten. Dat begint met normaal trainen voor vol-
wassenen en de B Categorie (veld, zaal en pupillen) gaat over naar de 
KNVB Regio Cup. Afhankelijk van de persconferentie op 9 februari be-
slissen we wat we gaan doen met de competities voor de A Categorie. 
Mocht ons te weinig tijd resten om die door de coronamaatregelen te 
hervatten, dan zal ook deze groep overgaan naar de Regio Cup. Daar-
naast zou ik alle verenigingen op het hart willen drukken om nu alvast 
na te denken over voetbalaanbod in de zomer. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat Nederland vakantie in eigen land gaat vieren. Wat een ca-
deautje is het dan, als bij je eigen club kunt trainen en spelen.

Wij helpen graag mee, verenigingen zijn sterker dan de crisis.
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Column week 7 (16 februari):

Als de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst ons iets heeft ge-
leerd, is dat institutioneel racisme en discriminatie in onze sa-
menleving wijdverspreid is en niet alleen in het voetbal bestaat. 
Daarom de vraag: hoe voorkom je het in de toekomst? Welke stap-
pen moet je nemen om de bewust en onbewust ingesleten denk-
beelden en patronen met wortel en tak uit te roeien?

Toen Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira op 17 november 2019 
racistisch werd bejegend, stonden we in het voetbal op dezelfde manier 
met de rug tegen de muur. Anders dan bij de Belastingdienst was dat 
niet onze eerste keer. Het voetbal staat bol van de incidenten waarbij 
mensen	worden	uitgekafferd	en	uitgesloten.	Als	de	dag	van	gisteren	
kan ik me herinneren dat ik onder de rook van Rotterdam naar een 
wedstrijdje stond te kijken van pupillen onder de acht jaar en er door 
ouders en spelertjes oerwoudgeluiden werden gemaakt. Maar niet al-
leen dat. Hoe vaak wordt er niet gescholden en getierd langs de lijn? 
De KNVB houdt alle meldingen bij en vanaf 17 november 2019 is het 
aantal bijna verdubbeld van 2 naar 3,5 per week.

Juist daarom stonden collega Eric Gudde van het betaald voetbal en ik-
zelf op 8 februari op het dak van amateurclub vv. Zeeburgia in Amster-
dam om het aanvalsplan ‘ons voetbal is van iedereen’ te presenteren. 
Geflankeerd	door	drie	ministers	ontvouwden	we	onze	gezamenlijke	
maatregelen tegen racisme en discriminatie. In gewoon Nederlands: 
begrip voor elkaar en normaal doen.
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Vorige week, een jaar na dato, hebben we in 
een televisieprogramma op YouTube (klik op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=DZHFq9k7GpM)
laten zien wat er tot nu toe van dat aanvalsplan terecht is gekomen. 
Hoe er met name aan de bewustwording is gewerkt. Met als belangrijke 
stap het aanstellen van oud-prof Houssin Bezzai als KNVB-program-
mamanager racisme en discriminatie. Er is veel tot stand gekomen met 
Houssin als aanjager en verbinder tussen alle partijen. Van de campag-
ne #onelove, die 6 op 10 voetballers én fans heeft bereikt tot speciale 
trainers,	opleidingen	en	opvoeding.	Daarnaast	zijn	straffen	verhoogd,	
speciale aanklagers aangesteld en is de discriminatie-meldingsapp 
gelanceerd. De commissie Mijnals, met voorzitter Humberto Tan en 
prominente leden als Ruud Gullit, geeft ondertussen gevraagd en on-
gevraagd advies aan de directie van de KNVB. De commissie pleit voor 
een voorbeeldsportbond: meer vrouwen, LHBTI’ers en medewerkers 
met een niet-westerse migratieachtergrond in alle lagen van de orga-
nisatie. Of zoals Gullit zegt: “Als bestuurders of organisaties er anders 
uitzien, ga je anders naar ze kijken.”

Samen dus racisme en discriminatie signaleren, sanctioneren en voor-
komen. Daar gaat het om.

Toch maak ik me zorgen. Het voetbal moet nog beginnen, maar door 
de impact van corona, lijkt het erop dat de belangstelling voor de pro-
blemen wegebt. Alsof het er niet meer is. Daarom zou ik nu al willen 
ijveren voor een verlenging van het aanvalsplan. Of nog liever: een 
aanpak vanuit nationaal belang. Willen we echt een inclusieve samen-
leving, zonder racisme en discriminatie, dan is een speciaal gezant 
nodig die de koers bepaalt en boven alle partijen staat. Niet alleen voor 
de sport, maar maatschappij-breed. Een mooie suggestie voor de na-
derende verkiezingen.

H H H
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

ADVERTEERDERS CLUBBLAD:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK” 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar
Leanja Keyboardcentrum Eindhoven
Reprofair Autogas Corona “D. Rebel en Zn.”
Wiro Wok Show-Cooking Restaurant Café ’t Bambierke
Bloemenhuis Bouman 

RECLAMEBORDSPONSORS:

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
Sport Praktijk Ben Aarts  Berende Inbraakbeveiliging
D-Sign Frans Veldpaus Dakwerken
Alforte Sport 2000 Brabant Sports
Mr. Kebab Glazenwasserij H.Lutgens



64

BORDSPONSORS 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
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny    Onze LEO Boetiek Diva’s
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK ”
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TENUE-/MATERIAAL- EN OVERIGE SPONSORS:

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 Sports 2000
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne 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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
Adimec Bart van den Broek Schilderwerken
Haarmode Rob WEBS Marketing & Sales
Hak- en Sleuvenfreesbedrijf van de Moosdijk Smootch Music
Klein Kiskamp Tegelwerken 
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- dit blad enige dagen later in uw digitale bus is gevallen
- hier een goede reden voor is
- de actualiteit namelijk prefereert boven de leverdatum wat ons betreft
- er op zaterdag een mooi stuk in het ED stond waarin onze club een 

mooie rol speelt
- met name de jeugdafdeling hierbij in het nieuws was
- de samenwerking met een BVO ons goed vooruit kan gaan helpen
- dit een mooie kers op ons 90-jarig jubileum is
- dit jubileum niet ongemerkt voorbij zal gaan
- onze oprichtingsdatum, om precies te zijn, 16 maart 1931 is
- de jubileumdatum daarmee uitkomt op 16 maart 2021
- meerdere initiatieven tot viering van dit jubileum gaande zijn
- we er vanuit gaan dat de Tivolianen daar zeker van zullen genieten
- het alleen nog wachten is op het moment dat we het jubileum in 
 real-life met elkaar kunnen vieren
- zodra de coronamaatregelen dat toelaten we als club daar zeker  

gebruik van willen maken
- de avondklok even op de tocht stond
- het vervallen daarvan het werken op ons redactieadres wat  

gemakkelijker gemaakt zou hebben
- we toch het liefst gezamenlijk de puntjes op de i zetten
- de tijd vooruit lijkt te kruipen op de momenten dat we aan huis  

gekluisterd zitten
- Carnaval er inmiddels weer op zit
- dit volksfeest maar mondjesmaat gevierd werd
- dat natuurlijk alles met de wet- en regelgeving te maken heeft
- kleintje Carnaval al jaren niet gevierd wordt in onze kantine
- we niet wisten dat dit een voorbode was voor Carnaval in z’n  

algemeenheid
- het al met al de hoogste tijd wordt dat de vaccinatiegraad enorm  

omhoog gaat
- iedereen inmiddels al behoorlijk prik(kel)baar is

H H H








