Beste leden van vv Haastrecht,
Begin maart werd door de KNVB bekend gemaakt dat vanaf het seizoen 2019/2020 geen 4e klasse
op zondag in West II wordt aangeboden voor standaardteams. In het seizoen 2020/2021 geldt
hetzelfde voor de 3e klasse op zondag in West II.
Als bestuur en TC hebben wij al eerder de vraag gesteld wat “wijsheid” is voor de vv Haastrecht: met
de senioren op zaterdag of zondag spelen? Door deze beslissing van de KNVB is dit in een versneld
proces gekomen.
Vv Haastrecht is een traditionele zondagclub, waar het 1e in de 3e/4e klasse speelt en het 2e in de
reserve 1e klasse. De overige seniorenteams spelen op recreatief niveau.
Het 1e elftal speelt nu in de 3e klasse laag B. Wij verwachten wel dat het zich handhaaft in de 3e
klasse, maar uiteraard is de kans aanwezig dat het volgend seizoen toch in de 4e klasse speelt. Het
bestuur van onze vereniging dient nu dus op voorhand al een keuze te maken wat er in dat geval
moet gebeuren: naar de zaterdag of naar een ander district. Het jaar erna biedt West II ook geen 3e
klasse meer aan op de zondag, dus zijn wij dan alsnog genoodzaakt om een keuze te maken.
Wij werken met een gevarieerde selectie, die bestaat uit ongeveer 35 spelers. Op de donderdag voor
de wedstrijd wordt bekend gemaakt wie er in het 1e elftal en wie er in het 2e elftal speelt.
Wij denken aan 2 opties:
1. Selectie (1e en 2e) gaat volgend seizoen op zaterdag spelen.
2. Selectie (1e en 2e) blijft volgend seizoen op zondag spelen (als het 1e elftal zich handhaaft in
de 3e klasse) en beide teams gaan het seizoen erna naar de zaterdag.
Voordat wij een besluit wilden nemen/voorstel wilden doen, hadden wij de volgende vragen aan de
KNVB gesteld:
•
•

•
•

Mocht het 1e zich veilig stellen in de 3e klasse, dan kan het volgend seizoen 3e klasse zondag
spelen. Is er volgend seizoen dan een hele competitie of net zoals dit seizoen 2 halve?
Antwoord KNVB: Hele competitie.
Mocht het 1e zich veilig stellen in de 3e klasse, dan kan het volgend seizoen 3e klasse zondag
spelen. Dan kan het seizoen erna, 2020/2021, de overstap naar de 3e klasse zaterdag
gemaakt worden. Maar als het volgend seizoen op een degradatieplek eindigt, wat dan? Gaat
het dan alsnog naar de 4e klasse zaterdag?
Antwoord KNVB: Ja dan 4e klasse zaterdag of naar West I/Zuid I op zondag.
Mocht het 2e ook overstappen naar zaterdag, waar wordt het dan ingedeeld? (Het speelt nu
reserve 1e klasse en heeft de 2e periode gewonnen.)
Antwoord KNVB: In de reserve 3e klasse.
Mocht het 1e overstappen naar de zaterdag en het 2e blijft op zondag voetballen, mogen
spelers in hetzelfde weekend dan zowel met het 1e als met het 2e meedoen? (Het komt wel
eens voor dat gespeelde wissels van het 2e bij het 1e reserve zitten of dat 1e elftal spelers die
van een blessure terugkomen eerst in het 2e spelen.)
Antwoord KNVB: Ja, dat mag.

Als bestuur en TC hebben wij gekeken wat voor vv Haastrecht het beste is, zowel de sportieve,
aantrekkelijke als organisatorische kant.
Vanuit bestuur en TC komen wij met het volgende voorstel:
• Volgend seizoen op zondag blijven spelen.
• Het seizoen erna met de selectie (1e en 2e) naar de zaterdag.
• Zondag recreatief blijven spelen.
Kort even hoe wij aan dit voorstel komen:
Sportief
• Wij vinden de kwaliteit van de selectie van 3e klasse niveau. De makkelijkste weg om in de 3e
klasse zaterdag uit te komen, is om volgend seizoen te handhaven in de 3e klasse zondag.
Wanneer nu de keuze gemaakt wordt volgend seizoen al op zaterdag te spelen dan moet er
volgens de regels in de 4e klasse gespeeld worden.
• Wij vinden de 3e klasse zaterdag in zijn geheel een mooiere competitie dan 4e klasse
zaterdag. Er zijn geen “slechte” ploegen en er is elke week een wedstrijd op niveau.
• Wij hebben de afgelopen jaren in de 3e klasse zondag gezien dat het niveauverschil
behoorlijk groot was. Vier goede ploegen, vier echt slechte ploegen en een grote
middengroep waarvan wij dan vaak bovenaan stonden. Dit niveauverschil in de poule zien wij
ook bij de 4e klasse zaterdag. Daarom is het lastig om vanuit de 4e klasse zaterdag te
promoveren naar de 3e klasse zaterdag.
Aantrekkelijk
• Op zaterdag krijgen wij weer streekderby’s.
Organisatorisch
• Wij hebben bij vv Haastrecht diverse spelers van de selectie die trainer/leider zijn bij een
jeugdelftal. Als wij op zaterdag gaan voetballen, moeten wij dat anders inrichten. De kans is
groot dat wij mensen van buitenaf moeten aantrekken en dat kost tijd en geld (dat wij in de
begroting moeten meenemen).
• Ook zijn er leden die op zondag spelen en op zaterdag hun vrijwilligersbijdrage doen d.m.v
bardienst. De barcommissie heeft tijd nodig om te kijken hoe dat opgelost kan worden.
• De veldindeling op zaterdag is ook een aandachtspunt. Er moet bekeken worden hoeveel
teams er op zaterdag kunnen spelen.
Het sportieve en aantrekkelijke, maar zeker ook het organisatorische aspect hebben ons tot dit
voorstel doen komen. Dat willen wij graag op donderdag 25 april a.s. via een ledenvergadering aan
alle leden voorleggen.
Een unieke kans om mee te praten tijdens deze ledenvergadering over de toekomst van zaterdag of
zondag voetbal bij vv Haastrecht.
Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. Stemgerechtigd zijn de leden van 16 jaar
en ouder en de wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en TC vv Haastrecht

