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Nieuwsupdate: Actuele ontwikkelingen en het Coronavirus: Wat betekent dit voor Aquila? 
 
Met deze update wordt inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen binnen onze 
vereniging. Welke gevolgen brengt het coronavirus met zich mee en waar staan we op dit moment. 
Hoe ziet het nieuwe seizoen er uit wat is de stand van zaken met betrekking tot verschillende 
hoofdthema’s.  
 
De afgelopen tijd volgen de nieuwsberichten over het Coronavirus zich in rap tempo op. Op 31 maart 
heeft het kabinet besloten de maatregelen voor sportverenigingen te verlengen met als gevolg  het 
definitief beëindigen van alle amateurcompetities van dit seizoen: Geen kampioenen, geen 
degradanten en geen promovendi. Een domper voor iedere voetballiefhebber, maar wel terecht en 
begrijpelijk, want er gaat niets boven gezondheid.   
 
Let daarom goed op elkaar de aankomende tijd en zorg ervoor dat de aangedragen maatregelen 
worden nageleefd. Alleen hierdoor mogen we hopen elkaar zo snel mogelijk weer te ontmoeten bij 
Aquila. Tot nader order is en blijft onze accommodatie gesloten.  
 
Financiële gevolgen 
Financieel zal onze club gevolgen gaan ondervinden van de huidige situatie. Inmiddels is een analyse 
gemaakt, de financiële gevolgen in kaart gebracht en een plan gemaakt. Het komt er op neer dat een 
groot deel van de vaste lasten doorlopen en de opbrengsten achter blijven. Bekeken wordt hoe deze 
tegenslagen het hoofd kunnen worden geboden. Vooralsnog zijn de vooruitzichten positief. Uiteraard 
is besloten daar waar mogelijk de kosten zo ver als mogelijk te reduceren, uit te stellen of op andere 
wijze inkomsten te genereren. Hierbij zijn jullie, de leden, maar ook sponsoren en vrijwilligers heel erg 
hard nodig! 
 
Aquila in een nieuw Jasje! 
Tegenover een reductie van de kosten staan de geplande investeringen in onze nieuwe kledinglijn. 
Onze kledingcommissie heeft goed werk geleverd in de onderhandelingen. Met ingang van het 
nieuwe seizoen zal ieder team door leverancier Rick Sports met Hummel in het nieuw gestoken 
worden! Helaas kan de beoogde planning en presentatie van deze kledinglijn niet meer plaatsvinden 
omwille van de bekende redenen. Binnenkort komt de kledingcommissie met aanvullende informatie 
hierover via de bekende mediakanalen en zal ook de sponsorcommissie in gesprek gaan met 
bestaande en mogelijk nieuwe shirtsponsors. 
 
Het nieuwe seizoen 
Het spreekt voor zich dat ook de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang zijn. De 
indelingen van zowel de selectie, de lagere senioren elftallen als ook de jeugdteams krijgen steeds 
meer vorm. De technische commissies zijn hier de afgelopen tijd druk mee geweest. 
  
Ook aan de velden wordt inmiddels het nodige onderhoud uitgevoerd. Samen met de Stichting is 
eerder al besloten dit grote onderhoud naar voren te trekken dit jaar. Dit betekent dat op enig 
moment de velden ook niet meer toegankelijk zijn vanwege onder andere bemesting en het door 
zaaien met gras. Uiteraard is dit vanzelfsprekend zolang de accommodatie gesloten is. Onze 
vrijwilligers van de Maandagmorgenploeg en de Stichting doen er alles aan de velden op en top te 
hebben voor aanvang en te behouden tijdens het nieuwe seizoen.   
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Sponsoren 
Niet alleen verenigingen, maar ook onze sponsoren, te weten de ondernemers en organisaties, 
hebben te maken met de negatieve gevolgen van het Coronavirus. Wij als Aquila zijn grotendeels 
afhankelijk van deze groep sponsoren en hebben dan ook alle begrip voor de situatie waarin zij nu 
mogelijk verkeren. In samenspraak met de sponsorcommissie en betreffende sponsoren wordt 
bekeken hoe we hier mee omgaan. Bijvoorbeeld het uitstellen of spreiden van sponsorbijdragen.   
 
Tot slot 
Het gevolg van de Coronacrisis heeft ook impact op een aantal andere onderwerpen. Ook hierover is 
een besluit of genomen of kan een mededeling worden gedaan: 

 Zoals bekend is het sportcomplex gesloten. Inmiddels zijn door Boa’s enkele boetes uitgedeeld 
aan jongeren die toch gebruik maakten van de velden;  

 Voor wat betreft de geplande jeugdactiviteiten: Het jeugdkamp en het lasergamen zijn 
afgelast. De eier-actie wordt mogelijk op een ander moment of wijze gehouden en voor het 
papa/mama voetbal wordt naar een geschikte alternatieve oplossing gezocht; 

 In samenspraak met de Supportersclub wordt bezien hoe en wanneer invulling te geven aan 
het familievoetbaltoernooi dat gepland stond of misschien wel blijft op 27 juni; 

 De vrijwilligers dag wordt verplaatst naar een datum begin 2021; 
 
De komende periode zullen jullie via deze weg op de hoogte worden gehouden. Mis je onderwerpen 
in deze update, zijn er ideeën of ben je bereid iets extra’s te doen voor onze club, laat dit dan zo snel 
mogelijk weten!  
 
Hou je haaks, blijf gezond en let op elkaar! 
 
Met Blauw witte groet, 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Lesley Schonenberg 
Voorzitter a.i. 
 
 
 
 

 

 
 
 


