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Deventer voetbalvereniging  

Go-Ahead. 

 

 

Beste Ereleden, Leden van Verdienste en Leden van DVV Go-Ahead, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn. Dinsdagavond kondigde de regering maatregelen aan die ook gevolgen hebben 
voor het amateurvoetbal. Deze maatregelen raken ons midden in ons roodgele voetbalhart. Het lopende 
voetbalseizoen is ten einde. Dat is spijtig, maar zeker op dit moment gaat gezondheid boven alles. 
 
Besluit KNVB 
De KNVB laat ons dinsdagavond weten dat dit voor het amateurvoetbal betekent dat het niet mogelijk is 
om de competitie tot een goed einde te brengen. Er zijn simpelweg niet voldoende speeldagen in te 
plannen. Om die reden heeft de KNVB besloten dat alle competities op het veld en in de zaal voor de 
senioren, junioren en pupillen niet meer hervat worden. Concreet betekent dit dat er geen wedstrijden 
meer gespeeld worden, er geen eindstanden komen, er geen kampioenen zijn en er geen teams 
degraderen. 
 
Het voetbalseizoen is hiermee ten einde. Door de maatregelen van de overheid mocht er al niet meer 
gesport worden en dit is in ieder geval tot en met 28 april 2020 verlengd. Het is te verwachten dat deze 
periode daarna verder verlengd wordt. 
 
Onderhoud velden 
De gemeente Deventer en Het Groenbedrijf hebben daarnaast het algemene trainingsveld en ons tweede 
veld in groot onderhoud genomen. Zelfs al had er na 28 april weer gevoetbald mogen worden, had dit DVV 
Go-Ahead een uitdaging gegeven om alle teams wedstrijden te laten spelen, laat staan te kunnen trainen.    
 
Contributie 
Zoals iedereen uit het nieuws al heeft kunnen opmaken heeft de coronacrisis ook economische 
consequenties. Ook DVV Go-Ahead ontkomt hier niet aan. Onze kosten, zoals huur velden, lidmaatschap 
KNVB, onderhoud, gaan gewoon door. Daarnaast hebben wij minder inkomsten, omdat de kantine 
gesloten is. We hebben onze financiële positie geanalyseerd en komen te de conclusie dat het innen van 
contributie noodzakelijk is om onze club door deze moeilijke periode heen te helpen. 
 
Jeugd indelingen seizoen 2020/2021 
Het seizoen 2019/2020 is helaas ten einde. Afhankelijk van nog te nemen besluiten door de overheid en 
de knvb zou het kunnen dat er begin juni nog activiteiten georganiseerd mogen worden.  
Het kan zijn dat er dan nog selectietrainingen/wedstrijden georganiseerd gaan worden voor de JO13 t/m 
JO19 met het oog op het volgende seizoen. Komt hier geen toestemming voor dan gebruiken we de 
trainingen, oefenwedstrijden en bekerwedstrijden voorafgaand aan het seizoen.  
Bij de pupillen JO8 t/m JO12 wordt niet geselecteerd. De indelingen worden door de coördinatoren 
voorafgaand aan het seizoen bekendgemaakt. 
Meer info hierover volgt op een later moment. 
 
Wij hopen jullie allen in goede gezondheid weer te mogen begroeten in het nieuwe seizoen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Het Bestuur van DVV Go-Ahead 
 


