
Beste KVH-er, 
 
Daar zitten we dan, zoveel mogelijk thuis. Velen van ons werken in vitale sectoren en aan vitale 
processen en werken hard en maken wellicht overuren. Anderen werken noodgedwongen thuis; met 
z'n allen aan de eettafel achter de laptop of op een zolderkamertje. De jeugd volgt online lessen via 
diverse applicaties en de jongsten van ons hebben werk van school meegekregen en doen zo goed 
en zo kwaad het kan samen met vaders en moeders thuis hun opdrachten. En dan natuurlijk nog een 
grote groep mensen die wel gewoon naar hun werk moeten, omdat ze niet thuis kunnen werken, en 
daar alle voorschriften van het RIVM moeten opvolgen. En laten we de zelfstandigen en ondernemers 
niet vergeten; ook voor hen zijn het zware tijden en moeten maar afwachten wat de toekomst zal 
brengen... 
 
Wie had dit kunnen bedenken toen we op 4 januari jl. tijdens de Nieuwjaarsreceptie en het 
Pjuktoernooi met z'n allen proostten op het nieuwe jaar. Zo snel kan het lopen… de mens is maar 
nietig, al denken we soms dat we heel wat zijn! 
Het bestuur is ook zoekende; wat betreft de competitie wachten we de officiële berichtgeving van het 
KNKV steeds af, volgen en communiceren we dit aan onze leden.  
De zaalcompetitie kwam abrupt ten einde; wat hadden we nog een spannende ontknoping in het 
verschiet. Er waren teams die nog kampioen hadden kunnen worden, maar we zijn behouden voor 
misschien wel een degradatie in een enkel geval. De grootste pechvogels binnen onze vereniging zijn 
wel onze B1-aspiranten. Zij werden kampioen in de hoofdklasse A en mochten zich opmaken voor de 
wedstrijden waar het hele seizoen misschien stiekem wel om draaide: de kruisfinales. Dat heeft niet zo 
mogen zijn en dat is ontzettend jammer voor zowel spelers als staf. 
 
Hoe het nu verder gaat is vooralsnog onduidelijk. Het KNKV roept alle verenigingen op om alle 
activiteiten tot 1 juni te laten vervallen. Voor ons betekent dat concreet dat deze activiteiten zeker 
komen te vervallen:  

- de Hollandse Avond (28 maart) 
- de koekactie (7 april)  
- het schoolkorfbaltoernooi (13 mei) 
- de pubquiz (16 mei)  

Hoe het zit met de seizoensafsluiting, playbackshow, en tot slot het jeugdweekend op Ameland gaan 
we nog beoordelen. We houden rekening met het feit dat geen van deze activiteiten door kunnen 
gaan. 
 
Dan ook even praktische zaken. Laten we het maar gewoon benoemen. "Waarom moet ik nog 
contributie betalen, nu er niet meer getraind en gespeeld wordt".  
Het merendeel van de kosten die de vereniging heeft, blijven doorlopen, ook al kunnen we niet trainen 
en geen wedstrijden spelen. Om er voor te zorgen dat we ook na dit seizoen de draad weer op 
kunnen pakken, zal de vereniging inkomsten moeten blijven genereren (uit met name contributie). 
Vandaar dat de komende maanden de contributies gewoon geïnd zullen gaan worden. Dat voelt ook 
voor ons wat gek, maar ondanks deze bijzondere situatie, moeten we wel de financiën van onze 
vereniging op orde houden. Heb je hier vragen over dan kun je deze, via de mail, stellen aan het 
bestuur: secretariaat@kv-heerenveen.nl. 
 
Als bestuur hopen wij dat we het seizoen met z'n allen nog op een gepaste wijze in goede gezondheid 
af kunnen sluiten, maar het is te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven. 
Rest ons nog iedereen "een pompeblêd onder de riem te steken" in deze, voor iedereen, bijzondere 
tijden! 
 
Het bestuur van KV Heerenveen 
 
#leteenbeetjeopelkaar   
#thereisnospiritlikebluespirit  
#samenzijnwijkvheerenveen 
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