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Beste leden van V.V. Wernhout,  
 
Het seizoen 2019-2020 zal de boeken ingaan als historisch. Het coronavirus dat 
uitbrak in de gehele wereld, heeft ertoe geleid dat de KNVB de 
voetbalcompetities heeft afgebroken. Een abrupt einde aan het voetbalseizoen 
2019-2020. Begrijpelijk, maar zeker ook jammer. 
 
De jeugd en de selectie dames/heren hebben het seizoen toch nog op een 
respectabele wijze af kunnen sluiten. Zij hebben voor een kleine maand de 
trainingen kunnen hervatten in een aangepaste vorm. Gelukkig kon er hierdoor 
bij de selectie ook nog worden stilgestaan bij het afscheid van Marc van der 
Linden.  
 
Het seizoen 2019-2020 heeft ondanks de corona crisis wel hoogtepunten 
gekend. Wat te denken van het kampioenschap van de JO17 voor de winterstop. 
Daarnaast was Wernhout 4 hard op weg richting het kampioenschap. Wij als 
bestuur zullen Wernhout 4, ondanks het feit dat dit niet als kampioenschap in 
de boeken zal gaan, toch op een passende wijze in het zonnetje zetten. Dit 
vanzelfsprekend op een later gepast moment.  
 
Vooruitblikkend op volgend seizoen, heeft de KNVB besloten dat er bij de 
senioren geen sprake zal zijn van promotie en degradatie over het seizoen 
2019-2020. Alle teams zullen bij een nieuwe competitiestart met dezelfde teams 
en op hetzelfde niveau worden ingedeeld. Bij de jeugd volgt er zoals ieder jaar 
wel een herindeling. Vanuit VV Wernhout, maar ook vanuit de KNVB.  
 
Wij willen middels deze brief al onze leden bedanken voor jullie inzet en 
sportiviteit het afgelopen seizoen. Wij als vereniging zijn trots op leden als jullie. 
Dit kunnen we niet genoeg benadrukken.  
 
Voor nu, blijf gezond deze zomer, zodat we jullie allemaal hopelijk weer mogen 
verwelkomen vanaf augustus in een nieuw seizoen met ongetwijfeld nieuwe 
hoogtepunten!  
 
Met sportieve groeten,  
Bestuur VV Wernhout 


