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Inleiding 
Zoals jullie mogelijk weten, loopt ons voetbal jaar van juli tot juli, waarin we op 1 juli 2020 in de 
bestuurs-app schreven: “Yes, eerste kantine omzet is een feit”! Wat waren we blij dat we als club 
weer iets mochten betekenen voor het leven op de club. Opstart nieuwe seizoen, we mochten 
voetballen. Nu nog snel ouders vragen om te helpen in de kantine. Er was een aantal ouders die 
zonder moeite opstonden om er te staan voor de club in de eerste twee weken zodat we de 
kantinerooster konden opstarten. Hulde voor deze ouders! 
Helaas werd dit alweer snel achterhaald halverwege oktober 2020, alle voetbalactiviteiten moesten 
weer worden neergelegd. 
Wat een jaar van wederopbouw had moeten worden, is toch nog een jaar vol onzekerheden 
geweest. We hadden grootse plannen, maar alles moest in de ijskast, zo ook de ALV die we van ons 
gebruikelijke oktober meerdere malen verplaatst hebben, uiteindelijk naar november 2020. 
 
A-veld 
Het A-veld is in de zomer van 2020 gekeurd, normaliter gaat een kunstgrasveld niet zo lang mee als 
ons A-veld, maar door het goede onderhoud door de onderhoudsploeg is het A-veld weer 
goedgekeurd voor 2 jaar om hierop te voetballen. 
 
Coronamaatregelen 
Het moeten handhaven van regels en ze zo duidelijk mogelijk communiceren naar jullie als leden, 
was een dagtaak op zich. Ik overlegde met regelmaat met verenigingen om ons heen en we deelden 
in voetballand elkaars ideeën en hielden elkaar op de hoogte of dit positief of negatief uitpakte, 
zodat we van elkaar konden leren. Ook probeerden we zo goed mogelijk jullie vragen over corona te 
beantwoorden en de maatregelen vanuit de Overheid te vertalen naar hoe we het met elkaar 
moeten gaan doen. We hebben zelfs contact gehad met de burgemeester en de veiligheidsregio om 
zaken af te stemmen toen we wedstrijden moesten afzeggen vanwege corona en de KNVB ons een 
boete wilde opleggen. Wedstrijden moesten verplaatst worden, kortom hulde voor de 
coronacoördinator en het wedstrijdsecretariaat die samen met ons als bestuur hier hard voor heeft 
gewerkt. 
 
Bijlage bij het gedragsreglement 
We hadden in de ALV van 2019 als feedback ontvangen dat er in het gedragsreglement niets stond 
omschreven over sociale media en dat er geen richtlijnen bestonden over de vraag hoe wij met 
elkaar over privacy en beeldmateriaal om moeten gaan. Met hulp van Peter Degeling is een 
addendum opgesteld waarin deze onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Dit addendum is tijdens de 
ALV van 2020 goedgekeurd door jullie als leden. 
 
Bestuur is geen politie 
Spreek elkaar aan op zowel positief als negatief gedrag. Ik ben als secretaris niet veel op de club, 
waardoor eenieder mij niet herkent als bestuurslid, maar ik hoor genoeg in de wandelgangen zoals: 
”kijk wat Pietje doet, en daar staat een bestuurslid die er niets aan doet, nou dan doe ik het ook 
gewoon hoor…”. Dit is gewoon te kinderachtig voor woorden. Laten we positief en constructief met 
elkaar blijven communiceren. Spreek ook eens een medespeler aan. Wij als Bestuur willen het beste 
voor de leden en de club. En de club zijn we met elkaar. 
 
Vacatures: 

 Voorzitter 

 Kantine Rooster Coördinator 

 Verzorg(st)er 

 Coördinator oud papier 

 Hulp bij bestuursdiensten zaterdag en zondag 
 

 
 
 
Van tenten naar overkapping 



We hebben toen we enigszins dachten dat we wat mochten in de kantine direct tenten neergezet, 
om ruimte te creëren voor een drankje na de training en in de pauzes van de wedstrijden. Daarna 
overkapping voorbereiden/plannen en uitvoeren… Ook dit konden we niet doen zonder de hulp van 
vrijwilligers (de overkapping bouwen en verandering van stenen op het terras). Wat fijn dat wij als 
club zoveel vrijwilligers hebben die met liefde letterlijk een steentje bijdragen aan dit soort 
activiteiten. Chapeau! 
 
Tot slot  
Tot slot wil ik altijd graag nog een blik in de toekomst werpen, we hebben een mooi jubileum jaar 
voor de boeg, Ik hoop dat we kunnen gaan feesten het komend jaar met elkaar! Proost en allen 
gefeliciteerd met dit mooie feit. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en genieten kan en mag van het 
mooiste spel op aarde: Voetbal! 
 
 
Virginia Elzinga (secretaris@vvoosthuizen.nl) 

 

 

 

 

 


