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Van het bestuur
Beste leden, donateurs en iedereen de onze club een warm hart toedraagt,
Normaal gesproken verschijnt de nieuwsbrief vier keer per jaar. In verband met de coronacrisis willen we
proberen de nieuwsbrief wat vaker te laten verschijnen om jullie zo goed mogelijk van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Het zijn sinds de uitbraak begin dit jaar in China wereldwijd bizar moeilijke tijden. Het coronavirus heeft
Heerde hard geraakt. Sommige van onze leden hebben al afscheid moeten nemen van een geliefde en vrijwel
iedereen kent wel iemand die aan het virus overleden is. Onze gedachten gaan naar hen uit en we wensen hen
heel veel sterkte.
Ondanks dat we als vereniging niet veel kunnen doen in deze voetballoze tijd hebben we daar waar het kon
toch een bijdrage geleverd aan instanties die een beroep op ons hebben gedaan. Zo zijn beschermings- en
ontsmettingsmiddelen als handschoenen en alcohol uit de verzorgingsruimte van de club geschonken aan
verloskungenpraktijk Mami in Wezep. Voorts hebben we doucheruimte beschikbaar gesteld aan medewerkers van het coronateam van thuiszorgorganisatie Verian.
Op zaterdag 7 maart werd de voor de meeste teams voorlopig de laatste officiële competitiewedstrijd van het
seizoen 2019/20 gespeeld. Het coronavirus maakte abrupt een einde aan de competitie. Als bestuur staan wij
volledig achter de beslissing die de KNVB nam n.a.v. de maatregelen die de regering afkondigde. Sindsdien is
het stil op onze prachtige, vernieuwde accommodatie.
Het stilleggen van de competitie heeft nogal wat consequenties. Die kun je via deze link terugvinden op de
site van de KNVB.
Ook voor onze club heeft deze crisis de nodige gevolgen. Een van de belangrijkste maatregelen die de
overheid heeft afgekondigd is de 'anderhalve-meter-afstand-regel' maakte het vrijwel onmogelijk om fysiek
bij elkaar te komen en een vergadering te beleggen. Dankzij de inventiviteit van Henri van Leeuwen hebben
we als bestuur op 8 april onze eerste videomeeting gehouden.
Omdat het voorlopig niet mogelijk is om in grote groepen bij elkaar te komen worden een aantal geplande
evenementen nu al geschrapt. Dat zijn:
- Blue & White Party (april),
- Meidendag (april/mei),
- Voorjaarsverloting (wordt doorgeschoven naar het najaar),
- Vrijwilligersavond (mei/juni),
- Keepersclinic (mei),
- Jeugdweekend (juni)
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Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van het feit hoe snel er weer een normale situatie ontstaat. Nog een laatste opmerking en ik betreur het dat ik die moet maken. Nog steeds zijn er jongeren (ook leden van onze club)
die zich niet storen aan de sluiting van ons sportpark. Ze klimmen over het hekwerk en lopen te voetballen
alsof er niets aan de hand is. Dat kan dus echt niet. Ik doe dan ook een dringend beroep op de ouders van
deze jongeren om ze er nadrukkelijk op te wijzen dat dat niet kan. Blijf tot nader order weg van ons sportpark!
Tot slot, vanaf begin maart ligt de competitie stil. Er kan niet meer worden gevoetbald of getraind op ons
sportpark. Maar probeer desondanks toch op de een of andere manier in conditie te blijven, anders kan het
aan het begin van de nieuwe competitie en de voorbereiding daarop wel eens een hele klus worden om je
conditie weer op peil te brengen. Maar hoe je het doet en wat je ook doet...HOUD TEN ALLEN TIJDE
ANDERHALVE METER AFSTAND!!

Financiën en contributie
Omdat het sportpark gesloten is en er al een maand niet kan worden gevoetbald hebben we helaas geen kantine inkomsten. Veel vaste lasten gaan wel gewoon door. We doen een beroep op de steunmaatregelen van de
overheid en de KNVB helpt ook mee. Hierdoor hebben we geen acute financiële problemen. Om financieel
gezond te blijven zijn de contributie-inkomsten nu wel heel belangrijk voor SEH. Na het verschijnen van
deze nieuwsbrief zal daarom de contributie-incasso voor het tweede kwartaal van 2020 worden gedaan. Wij
willen jullie vragen om SEH ook nu te steunen. Mocht je financieel getroffen zijn door de Corona-crisis en de
contributie niet kunnen betalen dan hebben wij daar uiteraard begrip voor. Stuur dan even een mailtje naar
penningmeester@vvseh.nl of meld je bij één van de bestuursleden.

Uit het jeugdbestuur
Nu de KNVB heeft besloten om de competitie voor het seizoen 2019-2020 stil te leggen kunnen we onze blik
verleggen naar het nieuwe seizoen. Een tweetal belangrijke taken voor het jeugdbestuur en de voetbaltechnische commissie (VTC) zijn de nieuwe indelingen en het invullen van de trainersposities.
Waar de VTC (Voetbal Technische Commissie) normaal de eerste schetsen op papier zet wanneer er nog
gevoetbald wordt, is dit nu allemaal anders. De doelstellingen blijven wel gelijk, het publiceren van de indelingen begin juli. De indelingen worden zoals elk jaar gemaakt door de VTC in overleg met de betrokken
trainers en coördinatoren. Vervolgens de taak aan het jeugdbestuur om de laatste check uit te voeren, hierbij
kijkt men of alle spelende leden zijn ingedeeld.
Als VTC zijn wij erg blij om te kunnen melden dat de meeste trainersposities voor het nieuwe seizoen alweer
zijn ingevuld. Dit doordat een groot aantal ook in het nieuwe seizoen doorgaan. Een van de vacatures welke
nog open staat is deze bij de JO15-1. Tijmen Rekers neemt naar meerdere jaren de jongens onder de 15 te
hebben getraind afscheid van SEH en gaat zich richten op een nieuwe uitdaging. De VTC zal de rest van het
seizoen gebruiken om deze maar ook de andere posities in te vullen.
Als jeugdbestuur en VTC kijken wij met verlangen uit naar het nieuwe seizoen, een seizoen waarin iedereen
hopelijk weer enorm kan genieten van zijn/haar geliefde spelletje.
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Uit de kantinecommissie
De voorraden van de kantine worden nauwlettend in de gaten gehouden voor wat betreft houdbaarheidsdatum. Na 21 april a.s. zal hopelijk meer duidelijk worden en kan worden bekeken welke producten niet
meer verkocht zullen gaan worden voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Mocht dit het geval zijn
dan zullen deze producten mogelijk kunnen worden geschonken aan de Voedselbank.

Onderhoud sportpark
Ook in de periode dat er geen activiteiten plaatsvinden op ons sportpark moet het wel onderhouden worden.
Het gras groeit immers door en zouden we niets doen aan de omgeving van ons clubhuis dan lijkt het als snel
verwilderd en onverzorgd. Gelukkig hebben we voor de velden een overeenkomst met de firma Veluwenkamp en zij zorgen ervoor dat onze velden 3 en 4 prima onderhouden worden. Dat geldt niet voor andere
werkzaamheden. Omdat de onderhoudsploeg vooral uit ouderen bestaat die in de risicogroep van besmetting
met ernstige gevolgen zitten ligt het onderhoud vrijwel stil. Mensen die zich (tijdelijk) beschikbaar willen/
kunnen stellen voor onderhoudswerk zijn meer dan welkom. Er zijn klussen voldoende. Opgeven kan bij
Herman van Ommen, bestuurslid onderhoudszaken tel.06-51507478. Natuurlijk houden we de voorgeschreven corona voorzorgsmaatregelen in acht.

Tenslotte
Zoals jullie weten is voor vele mensen (deels) het inkomen weggevallen vanwege de maatregelen van de
regering. Ook bij diverse sponsoren zijn de gevolgen van deze verordeningen soms ingrijpend.
Sponsoren steunen onze club. Denkt u bij de aanschaf van nieuwe zaken of producten ook aan hen?
Wij wensen iedereen de komende periode een goede gezondheid en veel sterkte toe.
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