Bestuursverslag seizoen 2020 – 2021
Het afgelopen seizoen was gestopt voordat het begonnen was. Half oktober 2020
werd er een lockdown afgekondigd en van sportwedstrijden, zowel binnen als
buiten was géén sprake meer. Het clubhuis moest gesloten blijven. Op het
sportpark kon je je niet vertonen, behalve voor die activiteiten die nodig waren
om de accommodatie te onderhouden of de vereniging ‘overeind’ te houden.
In de loop van het seizoen, maar toen waren we al aardig op weg, kwam er
ruimte om te trainen, eerst buiten, vervolgens ook binnen. Maar aan dat trainen
waren allerlei regels verbonden. Zoals het niet als team mogen trainen, maar
slechts in tweetallen, geen gebruik van kleedkamers mogen maken enz.
Vlak voor het einde van het seizoen werden er door jeugdsportteams nog wat
wedstrijden mogelijk in de vorm van regionale ontmoetingen.
Een bizar sportseizoen dus dat seizoen 2020 – 2021. ‘Gauw vergeten’ zou je
zeggen, maar misschien moeten we het juist NIET vergeten. Het bracht ons dat
waar we helemaal geen zin in hebben, namelijk ons gewenste leefpatroon
aanpassen. We hebben gemerkt dat dat héél lastig is en ook nu met de
algemene ledenvergadering van november 2021 in het vooruitzicht blijkt dat wij
wellicht weer te snel ons gewende patroon hebben opgepakt en het covid-virus
de kans geven zich weer snel te verspreiden. Misschien moeten we toch leren
ons iets anders te gaan gedragen als de omstandigheden daarom vragen. Dat
geldt niet alleen voor virussen, dat geldt ook voor ons bewustzijn rondom het
klimaat. In 2050 zullen we ‘gasloos’ moeten zijn als samenleving en dat geldt
derhalve ook voor onze vereniging. 2050 is nog ver weg, ja gelukkig wel, dus
hebben we tijd om ons voor te bereiden. Het is namelijk nogal een ingreep die
van ieder van ons en dus ook van de vereniging wordt verwacht.
Op het vlak van duurzaamheid zijn we als vereniging inmiddels aardig op weg,
met zonnepanelen, LED verlichting en werken we aan verdere isolatie van de
panden waarin we als vereniging verblijven; kleedkamers en clubhuis. Maar we
zijn nog niet zover dat we gasloos zijn en voldoende zonne-energie opwekken
dat we op qua elektriciteit verbruik, nul op de meter hebben. Zover zijn we nog
niet. Er is de komende jaren op het vlak van duurzaamheid nog een slag te
slaan. Maar: we zijn op weg!
In organisatorische zin is er in dit seizoen ook het nodige gewijzigd. Ria
Alkemade, die jarenlang de financiële administratie van de vereniging verzorgde
heeft die belangrijke klus per 1 januari 2021 overgedragen aan Mirjam van der
Hulst. Aan het eind van het seizoen 2020 – 2021 beëindigden ook Joop Straathof
en Ronald de Jong hun bestuurlijke werkzaamheden. Tijdens de algemene
ledenvergadering zal een nieuw bestuurslid, als voorzitter van de commissie
voetbalzaken worden voorgedragen en in de nieuw gevormde handbalcommissie
zijn de taken van de voorzitter verdeeld over de leden van de commissie.
Verdere vernieuwing van het bestuur staat het komend seizoen te gebeuren.
Het is een seizoen geweest waarin we niet over sportieve prestaties kunnen
praten, er waren immers nauwelijks activiteiten. Daarom kijken we met des te
meer nieuwsgierigheid uit naar het seizoen 2021 – 2022.
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