
HOOFDSPONSORS:    Selexxyz HR Consultancy – Mylife.world 

  

*** 3 STERRENSPONSORS: Brand Bier - Bakkerij De Lekkerbek – Relax Sportshop - Hummel - Hotel Restaurant In Den Hoof – 

SNS Bank - Paulissen Bakkerijen - Mediq Apotheek - Bronzwaer fysiotherapie - ING Bank - HLB Van Daal & Partners, 

Accountants & Fiscalisten - AA Installaties Maastricht - PLUS Schriever - Frans en Carin Heuts, keurslager traiteur -  

Rabobank Maastricht e.o. - Kaffee Aajd Sjaan - N Architecten -   TMN Bike-Service - Relax Sportshop - Makro -      

Ericars Bosch Car Service Meerssen - Herremeniezaal Hier. 

 

 

 
 

 VOETBALVERENIGING  SCHARN   
  

    P o s t b u s   4 2 9 8     –     6 2 0 2  W C   M a a s t r i c h t          0 4 3  -  3 6 2 2 2 1 0  

    e-mail: secretariaat@scharn.nl                                                                                  website : www.scharn.nl 

 
 

 
 
Het bestuur aan het woord #1 
 

 

Maastricht, 12 december 2020 

 

 

Beste leden, 

 

Een van de nieuwe ideeën van het bestuur is om meer aan communicatie naar onze leden te gaan doen. 

Daarom willen we een maandelijkse nieuwsbrief uitsturen, waarin we onderwerpen die we in het bestuur 

bespreken of andere relevante zaken in deze “bestuur aan het woord” artikelen beschrijven.  

 

Ondanks dat de competities nog steeds stilliggen en de senioren helaas slechts beperkt mogen trainen, zijn 

er namelijk volop ontwikkelingen bij vv Scharn, zo hebben we bijvoorbeeld een aantal leuke acties op touw 

gezet om wat extra inkomsten te generen maar ook op andere gebieden zijn we nog druk bezig.  

 

We hebben een keuze gemaakt en nemen jullie graag mee: 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

We hebben een aantal momenten gepland om de ALV te houden, 16 oktober en 13 november. Als gevolg 

van de Coronamaatregelen en de vele beperkingen van een online vergadering hebben we besloten de ALV 

vooralsnog uit te stellen, hetgeen op basis van een noodwet wettelijk is toegestaan. Zodra er enigszins een 

mogelijkheid is om een ALV te houden zullen we u berichten. Om de continuïteit van de vereniging te 

garanderen zijn er inmiddels een aantal nieuwe bestuursleden door het bestuur in functie benoemd, wiens 

aanstelling in de eerstvolgende ALV bekrachtigd dient te worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de door dit 

bestuur opgestelde begroting 2020/2021. 

 

Activiteiten 

 

Normaal zouden we dit seizoen al onze Halloweentocht, Duitse Avond, Mosselavond en het bezoek van de 

Sint hebben gehad.  

Maar t.g.v. Corona hebben we al deze activiteiten niet door kunnen laten gaan. Helaas stopt het hier niet, ook 

de Kerstbrunch voor onze vrijwilligers en de Nieuwjaarsreceptie hebben we ook al moeten afblazen. Wij 

hopen dat we van de Kerstbrunch een Paasbrunch kunnen maken en dat het in het voorjaar toch weer 

mogelijk is activiteiten binnen onze vereniging te kunnen organiseren. 

 

Toernooien 

 

Omdat tot op heden er geen verruiming van de Corona-maatregelen in zicht is, hebben we helaas moeten 

beslissen om alle geplande toernooien voor januari, het oliebollentoernooi voor de jeugd, het Giel 

Bemelmans-toernooi voor de senioren en onze prestatieve jeugdwintertoernooien, af te blazen. Wij hopen 

dat de situatie snel verbetert zodat de Future Cup (onze voorjaarstoernooien) en de Girls Cup Maastricht wel 

kunnen plaats vinden. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden. 
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Trots op succesvolle Raboclubsupport! 

 

Afgelopen maanden werd de jaarlijkse Rabobank Clubsupportactie gehouden. Als vv Scharn hebben we hier 

uiteraard aan meegedaan. Dankzij jullie stemmen hebben we €763,64 bij elkaar verzameld. Een resultaat 

waar we trots op zijn. Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft en dank aan de Rabobank voor het 

organiseren van deze actie! 

 

Merchandise vv Scharn 

 

Wij dragen vv Scharn een warm hart toe en we weten dat de club een financiële injectie kan gebruiken, nu 

Covid niet alleen een streep door het (vanzelfsprekend samen) sporten heeft gezet, door het supporteren en 

door de ‘derde helft’, maar ook door het vergaren van kantine- en andere inkomsten. De pandemie betekent 

voor vele sportverenigingen een fikse sportieve én financiële klap. Als nieuw bestuur a.i. doen we er alles 

aan om de vv Scharn op de been te houden. Vandaar dat we een nieuwe beginnende Merchandise lijn 

hebben opgezet, in de hoop de club een nieuwe financiële impuls te geven. Wij hopen dat jullie allen iets 

gaan bestellen, leuk voor jezelf of voor onder de kerstboom. 

 

Oliebollenactie 

 

vv Scharn en Bakkerij Paulissen B.V. hebben de handen ineen geslagen en besloten om samen een 

oliebollenactie te organiseren! Een actie in goede samenwerking met onze trouwe sponsor die ook nog eens 

goed is voor de clubkas van vv Scharn! Kortom, een win-winsituatie! We hopen dat veel vrijwilligers deze 

actie ondersteunen en ons helpen zoveel mogelijk oliebollen te verkopen. Meer details hierover is via de 

verenigingsmail aan jullie toegestuurd!  

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

 

Er kunnen zich, ondanks alle afspraken binnen onze vereniging, situaties voordoen waarbij je geconfronteerd 

wordt met ongewenst gedrag van andere leden of vrijwilligers. Het bestuur van vv Scharn keurt elk 

ongewenst gedrag ten zeerste af en wij vinden het uitermate belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving 

kan sporten. Mocht zo'n situatie zich toch voordoen dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de 

vertrouwenscontactpersoon van vv Scharn. Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat we momenteel twee 

vertrouwenscontactpersonen hebben. Er bestond al zo’n functie welke vervuld werd door Gerard van 

Winssen. Naast Gerard hebben we nu Anne Bemelmans bereid gevonden om gezamenlijk een bijdrage te 

leveren aan een veilige sportomgeving. Een omschrijving van Gerard en Anne en wat de VCP functie inhoud 

vind je op de website. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

 

Een grote vereniging zoals vv Scharn wordt gerund door een heel leger aan vrijwilligers. Zonder al deze 

welwillende vrijwilligers die hun tijd, talenten en energie inzetten ten behoeve van onze club, zouden wij 

nergens zijn. En er ligt nog zoveel werk, dat we nog meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Draag je vv Scharn 

een warm hart toe en wil je af en toe een hand uitsteken, meld je dan bij één van de bestuursleden Cheng 

Vermanen of Franz Kieszl (c.vermanen@gmail.com, fhkieszl@hotmail.com ). 

We zijn op dit moment in het bijzonder op zoek naar toppers die ons willen helpen bij het materiaalbeheer, 

m.n. op de dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag.  

 

Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s terugzien in deze rubriek? Stel ze dan gerust. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Ben van Keulen 

Voorzitter vv Scharn 
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