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De wereld staat sinds maart 2020 behoorlijk op z’n kop. Vanaf het begin van de 
coronapandemie hebben we als vereniging steeds gekeken wat er wel mogelijk was, waarbij 
de veiligheid en gezondheid voorop stond. Bovendien hebben we in de zomermaanden, toen 
er meer mogelijk was, volop doorgetraind. Andere activiteiten die normaal gesproken binnen 
plaatsvinden hebben we niet gehouden. Ondertussen is op bestuurlijk vlak hard gewerkt. Zo 
realiseerden we een nieuwe kledinglijn en zijn de taken van eerst Robert als voorzitter en 
daarna van Marcel als secretaris overgedragen. We hopen dat er steeds meer mogelijk is en 
dat het seizoen 2021-2022 een wat normaler verloop kan krijgen.  
 
Met de na vanavond voltooide vernieuwing en verjonging van het bestuur gaan we met 
nieuw elan en met veel vertrouwen de toekomst tegemoet. Daarbij koesteren we het 
verleden en het goede dat er al is én veranderen we waar nodig.  
 
In de nabije toekomst willen we het volgende bereiken: 

- We willen met een kritische blik naar ons huidige pakket aan activiteiten en faciliteiten 
kijken. De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten blijft bij activiteiten een belangrijk 
uitgangspunt. Bij de faciliteiten willen we waar mogelijk meer maatwerk bieden. 

- We willen ons komend jaar richten op diverse specifieke doelgroepen, zoals vrouwen, 
assistent-scheidsrechters en jongeren.  

- Na onze oproep in december 2020 over diversiteit in de sport willen we ons op dat 
thema blijven uitspreken en kijken wat we meer op dat gebied kunnen doen, 
bijvoorbeeld richting voetbalverenigingen.  

 
Verder gaan we in 2021-2022 aan de slag met het vernieuwen van onze website en overige 
communicatie, willen we een promotiefilmpje realiseren en bereiden we een aanpassing van 
onze statuten en huishoudelijk reglement voor. Dit laatste is nodig door de invoering van een 
nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). In die wijzigingen zullen we ook het 
door deze ledenvergadering in 2019 vastgestelde protocol kascontrole, ons privacybeleid en 
de contributieregeling meenemen.  
 
Ideeën en wensen genoeg. En na een lange periode vol coronanieuws staan we te trappelen 
om ermee aan de slag te gaan. Dat doen we graag samen met u! 
 
 
 
 
 
 


