Nieuwsbrief 2020-4
Arnhem, oktober 2020
COVID 19 legt ons allemaal momenteel veel beperkingen op. Op het geschreven woord en de e-mail
krijgt het virus gelukkig in zijn geheel geen vat. Daarom geen najaarsvergadering maar een AVF
Nieuwsbrief. Een stuk minder gezellig, maar u blijft in ieder geval wel op de hoogte van waar we als
Arnhemse Voetbal Federatie mee bezig zijn of ons de afgelopen tijd beziggehouden hebben.
Denktank COVID-19
Op 29 juli hebben we samen met Wilco Huisman (Projectleider Aanpak Voetbal Arnhem) en Matthijs
Westerbeek (Consulent Sportontwikkeling Verenigingsondersteuning Sportbedrijf Arnhem) een
bijeenkomst in de vorm van een denktank georganiseerd waarin we ons gebogen hebben over het
thema: Hoe krijgen en houden we het Arnhemse amateurvoetbal coronaproef?
Tijdens deze bijeenkomst zijn de diverse protocollen (KNVB, NOC/NSF, Horeca) aan de orde geweest
en hebben we ons gebogen over het vraagstuk hoe we opgelegde maatregelen in de praktijk kunnen
door vertalen in met name de inrichting van de accommodaties.
Los van het feit dat het een super informatieve en leerzame avond was, heeft het wat ons betreft
ook duidelijk gemaakt dat er een grote meerwaarde zit in het gezamenlijk (voetbalverenigingen,
gemeente en sportbedrijf en normaal gesproken ook KNVB) aanlopen van vereniging overstijgende
problematiek. Een dubbel geslaagde avond dus.
Bijeenkomst penningmeesters Financiële gevolgen COVID-19
Op 19 augustus hebben we ons met voornamelijk de penningmeesters van de verengingen gebogen
over het vraagstuk: Wat hebben de coronamaatregelen voor financiële consequenties over het
afgelopen ½ jaar en het aankomende ½ jaar; wat zijn de extra kosten qua sponsoring, contributie en
kantine-inkomsten.
Tijdens de avond zijn de verschillende (COVID-19 gerelateerde) steunmaatregelen aan de orde
geweest, hebben we ons gebogen over wat verenigingen zelf kunnen doen om kosten te besparen en
welke initiatieven we eventueel kunnen ontplooien om extra steun te verkrijgen. Uiteindelijk werd
afgesproken dat wij aan de hand van de uitkomsten van een door de verenigingen in te vullen
COVID-19 Inventarisatieformulier een rapport zouden opstellen waarmee we de problematiek onder
de aandacht van zowel de politiek als de gemeente zouden brengen. Tevens zouden we aan de gang
gaan met een voorstel van ESA om te kijken of het niet verkregen (normaal verrekende)
investeringscomponent uit de maanden dat betaling van de veldhuur had stilgelegen alsnog
uitbetaald kon worden. Uiteindelijk heeft alles geleid tot het rapport Arnhems Voetbal tegen COVID19. De (wed)strijd gaat nu pas echt beginnen, aangehaalde contacten met verschillende politieke
partijen en de Arnhemse Sport Federatie, brede politieke en ambtelijke aandacht, verzoek van de
KNVB voor het houden van een vervolgonderzoek en als kers op de taart ook nog uitbetalen van de
misgelopen investeringscomponent uit de stilgelegde veldhuur aan verenigingen. Ook nu weer een
staaltje van Samen staan en zijn we sterker. Een gezamenlijke inspanning met topresultaat.
Aanpak Voetbal Arnhem

Het project Aanpak Voetbal Arnhem is inmiddels volledig geland bij de voetbalverenigingen. Op
moment van schrijven hebben (vrijwel) alle intakegesprekken plaatsgevonden en zijn er al een 12-tal
ondersteuningstrajecten gedefinieerd en verdeeld over verschillende verenigingen uitgezet.
Zonder op het uiteindelijke eindresultaat vooruit te lopen durven we nu al te stellen dat de aanpak
zoals door de projectleider Wilco Huisman uitgevoerd, alles in zich heeft om ons als Arnhems
voetbal ook daadwerkelijk sterker en krachtiger te maken. Eindelijk dus een gemeentelijk
ondersteuningstraject met resultaat, hulde wie hulde toekomt.
Arnhems Sport- en beweegakkoord
De AVF is samen met de Arnhemse Sport Federatie gevraagd om zitting te nemen in de regiegroep
die het Arnhems Sportakkoord ook daadwerkelijk vorm moet gaan geven. Onze aan de wethouder
gegeven kritiek dat het sportakkoord inmiddels dan door een groot aantal partijen ondertekend is,
maar zich in de praktijk nog helemaal niet vertaald heeft naar het opzetten van daadwerkelijke
samenwerkingsverbanden in de 3 pilotwijken Presikhaaf, Elderveld en Rijkerswoerd, heeft blijkbaar
effect gehad. We zijn echt overtuigd van de mogelijkheden die het Sport- en beweegakkoord aan alle
Arnhemse sportaanbieders, en voor ons de voetbalverenigingen in het bijzonder, biedt. Maar tot nu
toe is dit een project waarvoor geldt dat het vooral mooi op papier en op PowerPointpresentaties
staat, maar dat is nu juist niet die meerwaarde waar we met zijn allen naar op zoek zijn.
Gelukkig hebben we nu wel een voorbeeld van een goedlopend project (zie onderwerp hierboven)
waar ze zich aan kunnen spiegelen.
Wijzigingen in bestuurssamenstellingen
Het komt (nogal eens) voor dat er bij verenigingen veranderingen in de bestuurssamenstelling
plaatsvinden. Vriendelijk verzoek om bij bestuurswisselingen de wijzigingen even aan ons
secretariaat door te geven. Zo blijven ook wij goed inzicht houden in wie de sterkhouders binnen
onze leden zijn en wie we in voorkomend geval kunnen benaderen. Bijbehorende contactgegevens
van nieuwe bestuursleden zijn dan ook, na toestemming van de desbetreffende functionarissen
uiteraard, meer dan welkom.
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