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Goedemiddag dames en heren, 

Allen van harte welkom op de nieuwjaarsinstuif. Het jaar 2022 is uitgeluid en weg geknald. 

Een jaar van hoogtepunten, dieptepunten, vallen opstaan en weer doorgaan. Het verlies van 

dierbaren, ontslag, tegenslagen, maar hopelijk vooral vreugdevolle momenten zoals 

geboorten, huwelijk feesten en promoties.  

Namens het bestuur mag ik jullie allen van harte welkom heten en een gelukkig nieuwjaar 

wensen! Vandaag hebben we straks voor jullie een heerlijk Stamppot buffet met uiteraard een 

toetje na  mogelijk gemaakt door Hip & Happening uit Niekerk.  

Vooruit kijkend zien we uit naar het aankomende jubileum hierover volgt zeer snel meer 

informatie. Verder zijn we erin geslaagd om een naar ons idee uitstekende opvolger te vinden 

van Martin Schipper. De kandidaat zullen we op de ledenvergadering uiteraard presenteren..  

Ook zijn we in gesprek met kandidaat bestuursleden om het team te komen versterken. We 

gaan er vanuit dat we er in slagen om weer op volle oorlogssterkte de komende jaren door te 

gaan. Mocht je er iets voor voelen om ook iets voor de vereniging te betekenen dan horen we 

het uiteraard graag. Verder wil ik Marije, Thom en Wouter enorm bedanken voor hun inzet en 

hulp bij alle activiteiten. En uiteraard Jannes voor het barrooster, want het valt niet mee om 

elke keer bezetting te vinden.  

De trainingen worden na de coronabreaks gelukkig weer uitstekend bezocht. Zowel de 

dinsdag als donderdag vaak een hoge opkomst. Dank aan onze invaltrainers en uiteraard 

vooral Bert en Pedro. We zijn erg blij dat we Pedro toch voor onze club hebben weten te 

behouden. Een luxe voor onze vereniging om 2 uitstekende trainers te hebben en terug te 

kunnen vallen op invallers mocht het nodig zijn. Op de training zien we ook bijna iedereen in 

onze nieuwe kledinglijn lopen. Uiteraard nog steeds te bestellen via Sportmaat.  

Ontzettend jammer vinden we het dat we zowel afgelopen 2 jaren als dit jaar niet naar 

Ameland kunnen. Waar eerst corona ons parten speelde was het nu een interne verbouwing 

in het hotel. We gaan er alles aan doen wat mij betreft om volgend jaar “gewoon” weer ons 

weekend weg te organiseren en hopelijk met een hoge opkomst.  

Het omstreden WK in Qatar zit er weer op en helaas hebben we de wereldbeker niet mee 

kunnen nemen. Na een korte winterbreak starten de BV’s dit weekend alweer met de 

competitie. Laten we hopen dat onze Groninger FC het degradatie spook kan verjagen en 

onder leiding van de nieuwe trainer veel punten binnen gaat halen. Ongetwijfeld hebben jullie 

in het nieuws vernomen dat er wat reuring is over ons sportpark Corpus den Hoorn. 

Gebruikers groeien uit hun jasje en willen graag uitbreiden, maar dit wil ook Fc Groningen. 

Veel knelpunten en onderzoeken die momenteel lopen. We worden keurig op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen en staan zelf ook in contact met de gemeente. Mocht er 

nieuws zijn dan zullen we jullie uiteraard ook informeren.  
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Heugelijk nieuws was er voor diverse leden van ons. Zo heeft Wouter zijn debuut gemaakt in 

het betaalde voetbal en ondertussen al diverse KKD wedstrijden tot een goed einde mogen 

leiden. Marisca staat internationaal haar “mannetje” en zal binnenkort ook gevolgd worden 

door Martina. Martina heeft recent ook haar FIFA badge gekregen, chapeau! Chiel Jan stond 

als assistent bij de amateurwedstrijd van het jaar IJsselmeervogels-Spakenburg o.l.v. Frank de 

Winter.  

Helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal grote sportvrienden. Ons erelid Jan 

Niko de Boer kwam te overlijden evenals Jan Venema. Nog recenter was het overlijden van 

Amelandganger en donateur Auke van der Horn.  

Op korte termijn staan voor ons weer gesprekken met de COVS en KNVB gepland. Grote 

zorgen zijn er nog steeds over het aantal scheidsrechters voor de komende jaren. En we 

moeten niet alleen kijken naar het werven van nieuwe scheidsrechters maar ook het behoud 

is denk ik een belangrijk aandachtspunt.  

Komend seizoen is er bij de ploegen een versterkte degradatie door de nieuwe piramide en 

dit zal ook gevolgen hebben voor de arbitrage. We houden hier zeker een vinger aan de pols. 

Een delegatie vanuit het KNVB steunpunt Zwolle komt binnenkort naar Groningen om 

gezamenlijk overleg te voeren en kijken naar oplossingen en mogelijkheden.  

Wat ons nog meer zorgen geeft is het geweld binnen en buiten de lijnen. Een aantal van onze 

leden heeft afgelopen jaar te maken gehad met fysiek of verbaal geweld. Dit komt van spelers, 

publiek, maar ook van trainers en of bestuursleden. Laten we alstublieft hier hard tegen 

optreden en elkaar aanspreken op verkeerd voorbeeld gedrag. Als bestuur kijken we naar de 

mogelijkheden wat we kunnen doen in samenwerking met COVS Nederland en KNVB. Van de 

scheidsrechter blijf je gewoon af en bestuurskamers moeten een veilige omgeving zijn. Diverse 

gesprekken met verschillende voetbalclubs hebben reeds plaatsgevonden. Laten we hopen 

dat het aantal incidenten op en rond de velden weer af gaat nemen. Dat hiervoor acties nodig 

zijn is ons wel duidelijk.  

Dank voor jullie aandacht en hopelijk tot snel bij de volgende activiteiten en trainingen. Ik 

wens jullie alle goeds, veel sportiviteit en gezelligheid voor het komende jaar. Eet smakelijk en 

geniet van de verschillende stampotten.  


