
Raad van Toezicht
Door de benoeming van Mariëtte Pennarts en Boris van Seeters op de algemene ledenvergadering van 23 november is de 
Raad van Toezicht samen met Jacco van Lint weer op volle sterkte.

Naar aanleiding van discussie tijdens de ALV over het Aannamereglement heeft de RvT het initiatief genomen voor gesprek-
ken met de betrokken partijen. Als resultaat hiervan is wederzijds begrip en vertrouwen uitgesproken waardoor de kwestie 
voor nu is afgerond.

De Rvt zal zich de komende periode met name richten op de ontwikkelingen omtrent de toekomstige gezamenlijke kantine.
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Beste leden, vrijwilligers en ieder die onze club een warm hart toe draagt. 
Wat hebben we een bizar jaar achter de rug. De invloed van corona was en is nog steeds groot. Er wordt geen competitie 
gespeeld, de kantine is dicht en geen gezelligheid op het park. 

Gelukkig kan de jeugd wel blijven trainen en worden er bijna wekelijks onderlinge wedstrijden en toernooitjes georganiseerd 
maar het is niet leuk om het jaar op deze manier te eindigen. 

We hebben als bestuur veel waardering voor alle vrijwilligers die zich in blijven zetten voor onze mooie vereniging. Doordat we 
dit jaar geen vrijwilligersavond en geen nieuwjaarsborrel kunnen organiseren hebben we als bedankje bij alle vrijwilligers een 
kerstpresentje bezorgd. Bedankt voor jullie inzet! 

We hopen dat de maatregelen snel versoepeld gaan worden en we elkaar weer snel treffen op het sportpark! 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021! 

Bestuur Montfoort S.V.’19 

Vuurwerkoverlast
Vorig jaar hebben we schade op het sportpark gehad door vuurwerkoverlast. Ook dit jaar zien we al resten vuurwerk en zijn 
er vernielingen door vuurwerk op het sportpark. We doen een dringend verzoek om geen vuurwerk op ons sportpark te 
gebruiken. Een wakend oog mocht je langs het sportpark lopen of rijden is wenselijk. Het in bezit hebben en het gebruik van 
vuurwerk is dit jaar overigens verboden! 

Dank voor jullie medewerking. 



Thierry Bek, Lid van Verdienste
Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 november, is aftredend penningmeester Thierry Bek benoemd tot Lid van 
Verdienste van Montfoort S.V. ’19 als dank voor zijn enorme inzet voor de vereniging. Marian Schipstal sprak tijdens de 
ledenvergadering een mooi dankwoordje uit. 

Thierry heeft samen met de commissieleden van de financiële commissie een geoliede financiële commissie neergezet. 
Waar opvolger, Hans van der Stok, in een gespreid bedje terecht gaat komen en zo, per 1 januari 2020, de draad kan 
oppakken.

Thierry, namens alle leden en het bestuur enorm bedankt voor je inzet, 
je inspiratie, accuraatheid en vooral je humor.

Hans van der Stok, welkom als penningmeester, 
we kijken uit naar de samenwerking. 

Grote Clubactie 2020
De uitslag van “De grote Clubactie 2020” is bekend: in totaal is het grandioze bedrag van €2667,80 opgehaald door en voor 
Montfoort S.V.’19 ! Aan alle leden t/m O14  die hun steentje hebben bijgedragen aan deze opbrengst; enorm bedankt! 
Zonder jullie was dit niet gelukt !
 
Op 10 december vond de grote clubactie trekking plaats, vanaf deze dag kan je dus bekijken of je met jouw gekochte lot
(nummers) in de prijzen bent gevallen. Lotnummers zijn te vinden op het bankafschrift van de koper. 

Zoals ieder jaar belonen we onze top 3 verkopers met een prijs. 

1ste plaats:    Tweede plaats:    Derde plaats:

Playstation card twv € 75,-  Cadeaubon Intersport - Twinsport twv € 50,- Cadeaubon Intersport - Twinsport twv € 25,-

Jesse Gommersbach (JO13-2) Dirk Meerkerk (JO9-4)   Kevin Hoogenboom (JO13-2)

De teamprijs voor een leuke activiteit met elkaar gaat naar JO13-2 !

Bezoek Sinterklaas aan Montfoort S.V.’19
We hadden weer een leuke middag gepland voor de jongste voetballers van Montfoort. Helaas gooide Corona ook roet door 
deze activiteit. Maar we wilden wel wat doen, er wordt al zoveel afgezegd (wat niet anders kan i.v.m. de maatregelen omtrent 
Corona). Gelukkig hebben wij een alternatief bedacht en vond de Sint dit ook een goed idee; bezoek van de Sint tijdens de 
training.

Op woensdag 18 november was het zover: Sinterklaas kwam met 2 pieten aan bij de sporthal om te kijken hoe goed de 4 en 
5-jarige al kunnen voetballen. En dat kunnen ze, wat een plezier stralen deze kinderen uit. Sinterklaas heeft ook nog een 
poging gedaan om de ballen uit het doel te houden, maar er was geen houden aan, wat een mooi schot hebben deze 
kinderen al ontwikkeld!

Daarna ging Sinterklaas naar het veld waar de CL aan het trainen was en ook de JO8. Ook daar was duidelijk het 
voetbalenthousiasme te zien! Er werden al voetbaltrucs geshowd aan de Sint. Piet heeft ook zijn voetbal skills geshowd, 
maar hij mag nog wel wat trainingen volgen…



Sinterklaas kwam natuurlijk niet met lege handen.
Alle kinderen kregen een mooie rugtas en bidon met het logo 
van Montfoort SV 19 erop. Uiteraard mochten de pepernoten niet ontbreken 
(in een zakje, corona-proof) en een heerlijke mandarijn (gesponsord door 
Vlooswijk Fruit). 

Wij vonden het erg fijn dat Sinterklaas en zijn pieten een uurtje 
voor deze kinderen kon vrijmaken. En zoals Sinterklaas al aan 
de kinderen aangaf: Tot volgend jaar en dan hopelijk een langer bezoek.

Groetjes,
JOC Montfoort SV 19
De Voetbal.nl app 

De Voetbal.nl app
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de vereniging, activiteiten en evenementen? 
Of ben je op zoek naar het wedstrijdprogramma, de laatste uitslagen, de standen van onze teams of 
het overzicht van je vrijwilligerstaken? Met behulp van de Voetbal.nl app is dit alle-maal mogelijk! 
Wij zullen als vereniging steeds meer gebruik gaan maken van de voetbal.nl app voor onze 
communicatie zodat je via de app direct op de hoogte bent van al het nieuws van onze vereniging. 
Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de app downloaden en je registreren met het 
e-mailadres waarop je deze e-mail hebt ontvangen.

Voetbal.nl app. installeren
Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties 
kunnen zich voordoen.

• Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd 
om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij Montfoort S.V. ’19 in de lede-
nadministratie bekend bent. 

• Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij Montfoort S.V. ’19. Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van Mont-
foort S.V. ’19  ontvangt is het adres waarmee je bij Montfoort S.V. ’19  bekend bent. 

• Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een email-
adres gebruikt waarmee je bij Montfoort S.V. ’19 bekend bent.

• Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van 
een nieuw account belemmert. Neem even contact op met de ledenadministratie.

• Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de 
Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.

• Meerdere kinderen bij Montfoort S.V. ’19?
Heb je meerdere kinderen bij Montfoort S.V. ’19  en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van Montfoort S.V. ’19. 
Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle 
relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor “wisselen 
van persoon”.


