
Van de bestuurstafel januari 2021. 

Er wordt overleg gepleegd met de pr om de reclame borden van de lang lopende sponsors op een 

andere plek te hangen.  

Hoofd jeugd opleiding Nikivor van Rijn stopt aan het eind van het lopende seizoen. Hij zal dit seizoen 

naast HJO ook de training van de JO-17 verzorgen. Er zijn inmiddels sollicitatie gesprekken gaande 

met de eventuele opvolger van Nikivor.  

Contract met de hoofdtrainer Ron Paling is verlengd tot eind volgend seizoen.  

Verder is er niets te melden over senioren voetbal omdat er nu niet getraind mag worden.  

John van der Haas begint met het positieve nieuws over Nieuwjaars loterij die 8 januari was. Heel 

veel positieve reacties heeft dit opgeleverd. En een mooi bedrag voor de club, namelijk €3000,-. De 

personen achter de Nieuwjaars loterij zijn nu over ideeën aan het broeden om in 2022 een feest te 

organiseren voor het 75 jarig bestaan van de club en 40 jaar dames voetbal.  

Omdat de kans groot is dat er niet meer gevoetbald wordt die seizoen, zitten we met voorraad die 

bijna over de datum is. Er wordt gekeken of er via economische zaken een vergoeding kan 

plaatsvinden voor de voorraad die niet verkocht kan worden.  

Er zijn 50 leden de nu nog niet via automatische incasso lidmaatschap betalen. Deze leden zijn 

benaderd om dat volgend jaar wel te doen. Het scheelt een hoop werk voor de financiële commissie. 

De club van 50 is weer nieuw leven ingeblazen. Een aantal personen heeft dit opgepakt. De eerste 

nieuwsbrief voor de leden van deze club heeft inmiddels een eerste nieuwsbrief ontvangen.  

Er wordt afgevraagd hoe het zit met de bestuursbezetting van de coto en van de PR. Het zou fijn zijn 

als er maar iemand is, die maandelijks even komt informeren  over de status van de commissie. 

Woensdag 20 januari zal de gemeente beginnen met het vervangen van het hekwerk om het terrein. 


