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Aan alle voetbalspelers, ouders, trainers en supporters van VK Heindonk, 

Het huidige bestuur heeft in de laatste 20 jaar op een bepaalde manier de club geleid. De belangrijkste 
opdracht was om VK Heindonk financieel gezond te houden maar tegelijkertijd ook te investeren in het 
sportieve (seniores en jeugd) en onze accommodatie. We denken te mogen zeggen dat ons dat ook altijd 
gelukt is. We moeten echter vaststellen dat door een aantal redenen (waar we al dan niet een invloed op 
hebben) wij niet meer de mogelijkheid zien om dit op dezelfde manier verder te zetten. 

Deze redenen zijn: 

- Het provinciale voetbal waarin VK Heindonk speelt (4e) heeft aan aantrekkingskracht verloren door het 
feit dat er nu ook B-elftallen in aantreden. Daar bovenop komt ook het steeds groter wordende tekort aan 
scheidsrechters, wat met zich meebrengt dat er wekelijks wedstrijden doorgaan in 4e provinciale waar 
geen scheidsrechter kan voorzien worden door de voetbalbond en waar wij als club dan ook een oplossing 
moeten bieden. Hierbij komt ook nog het steeds groter wordende aanbod van sport op TV, ook op 
zondagnamiddag, wat de publieke belangstelling nog verder doet dalen. 

- De algemene tendens dat er steeds hogere verwachtingen komen naar de club toe, dit vanuit alle hoeken 
(leden/ouders, maar ook overheden) maar daartegenover staat dat deze er zelf minder voor willen doen. 

- In onze eigen jeugd moeten we (vooraleer ze vanaf de U10 in de samenwerking stappen met Tisselt), 
regelmatig knippen en plakken, om toch aan volwaardige elftallen te komen (voor 5 tegen 5 & 8 tegen 8), 
wat niet ideaal is & later regelmatig problemen met zich meebrengt. 

- De laatste jaren wordt het ons ook steeds meer duidelijk dat we voor de leiding en werking van deze club 
terugvallen op een kleiner wordend clubje aan vrijwilligers wat niet langer houdbaar is, noch voor de club, 
noch voor deze vrijwilligers. 

- De financiële basis waarmee wij jarenlang gewerkt hebben, is niet langer in balans: 

- De inkomsten van sponsoring & lidgelden blijven redelijk status quo; 

- De inkomsten van onze kantine, wat voor ons eigenlijk de basis moet zijn van onze financiële slagkracht, 
lopen de laatste jaren terug. Je kan dit proberen te compenseren door nog meer evenementen te 
organiseren, maar dat vinden wij geen gezonde manier om de club verder te besturen (en hier kruipt ook 
héél veel werk in); 
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- We stellen de laatste jaren vast dat onze uitgaven groter zijn geworden dan onze inkomsten. Onderhoud 
aan de accommodaties (bv. dak, velden, kleedkamers, chalet) en stijgende onkosten doen geen goed aan 
de financiële balans van deze club. De huidige coronacrisis heeft deze tendens alleen maar exponentieel 
doen toenemen. Het gemis van belangrijke evenementen zoals het jeugdtornooi, mossel- en eetdagen, 
derby’s,… heeft een enorme financiële impact op de club (geschat op +/- 40000€). 

Het is om al deze redenen dat wij als huidig bestuur met pijn in het hart hebben beslist om op het einde 
van dit seizoen er mee op te houden. We hebben zelf nog naar oplossingen gezocht om het voortbestaan 
van de club te verzekeren, maar geen pasklare oplossing gevonden. Wel laten we de mogelijkheid open om 
anderen de kans te geven de club, die nog steeds schuldenvrij is, over te nemen en dit tot 31 januari 2021. 

 

Namens het voltallige bestuur van VK Heindonk, 

Heindonk, 13/12/2020 


