
Jaarverslag van het bestuur over het seizoen 2021 – 2022. Evenals het seizoen 2020 – 2020 werd ook het seizoen 2021 – 2022 gekenmerkt door de gevolgen van de corona pandemie.  Het seizoen begon vrijwel op een manier die wij gewend waren van voor de pandemie, maar als snel werden weer beperkende maatregelen ingevoerd met het testen voor toegang en uiteindelijk een periode zonder publiek bij sportactiviteiten en rond de Kerst en jaarwisseling een aantal weken totaal gesloten sportaccommodaties. In de loop van februari werden de beperkende maatregelen terug gedraaid en werden ook de sportactiviteiten weer hervat. Maar amateursport organisaties zoals ROAC, hebben een belangrijke sociale functie. Door de sluiting van de accommodaties hebben we weer moeten constateren dat met name ook die sociale functie in zo’n periode tot stilstand komt. Toch zijn in het seizoen 2021 – 2022 de meeste sportcompetities afgerond, daarvoor werd in een aantal gevallen de periode waarin wedstrijden werden gespeeld door sportbonden met enkele weken verlengd.  Allerlei verenigingsactiviteiten werden verlegd naar de voorjaarsperiode of naar het begin van het seizoen 2022 – 2023 en was er sprake van het ‘stapelen’ van activiteiten die elkaar kort opvolgden. Niet helemaal geweldig maar wel veel beter dan niets kunnen organiseren. Ondertussen zijn er ook verbeteringen aan de accommodatie aangebracht. In de grasvelden is een beregeningsinstallatie aangelegd waardoor we in staat zijn makkelijker de velden te kunnen besproeien op momenten van droogte. Ook aan de gebouwen is weer het nodige aangepast en zijn er verdere verduurzamingsmaatregelen genomen. In onze huidige accommodatie is het niet snel mogelijk om helemaal ‘van het gas af te geraken’, maar kleine ingrepen zijn er nog steeds mogelijk en waar dat financieel verantwoord is worden die ingrepen ook gedaan. In bestuurlijke zin is de rol van de Raad van Advies verzwaard waardoor het toezicht op het functioneren van het bestuur verder is uitgebreid. Aan het eind van het seizoen zijn ook de eerste gesprekken gestart met de Gemeente en de andere gebruikers van het Hertogspark om met elkaar een plan te maken voor de toekomstige inrichting van het park nadat Hockey Club Alkemade is verhuisd naar Roelofarendsveen. Het maken van een goed plan en het realiseren daarvan zal nog wel enkele jaren in beslag nemen, maar er is een begin gemaakt. Tenslotte moesten we aan het eind van het seizoen constateren dat het niet langer mogelijk was de judo tak van de vereniging in stand te houden. Héél jammer want het verschraalt het sportaanbod wat wij kunnen doen aan de gemeenschap. Het bestuur van s.v. ROAC  


