
 
 
Voorstellen voor compensatie gederfd voetbalplezier in seizoen 2019-2020 
 
Zoals aangekondigd in eerdere berichtgeving zal op de aankomende ledenvergadering een aantal 
voorstellen worden gepresenteerd, ter compensatie van het voetbalplezier dat velen van de leden hebben 
moeten missen in het seizoen 2019-2020. Vanwege de landelijke corona-maatregelen werd de 
amateurcompetitie stilgelegd. Helaas konden ook trainingen voor senioren in die periode geen doorgang 
vinden.  
 
Maar, of er nu wel of niet getraind wordt of wedstrijden gespeeld worden, voor de vereniging lopen veel 
vaste laste/kosten gewoon door. Gelukkig bevindt ESA zich tegenwoordig in de omstandigheid dat we er 
financieel goed voor staan. Toch blijft er zorg bestaan over de financiële gevolgen van de maatregelen op 
de langere termijn, aangezien we nog allerminst zekerheid hebben over wanneer we weer als vanouds 
doordeweeks kunnen trainen, op zaterdag onze pot voetbal kunnen spelen en de kantine weer open kan. 
Desalniettemin voelt het bestuur met de leden de teleurstelling over het niet meer met elkaar kunnen 
voetballen of het elkaar ontmoeten in de derde helft. Vanuit het bestuur is daarom een viertal voorstellen 
geformuleerd, waarmee hieraan enigszins tegemoet kan worden gekomen. Op de ALV van 22 februari a.s. 
worden de voorstellen in stemming gebracht. Het voorstel met de meeste stemmen zal worden uitgevoerd.  
 
Let wel: het betreft een compensatie voor de periode van corona-maatregelen in het seizoen 2019-2020. 
Gezien de nog onzekere toekomst vanwege de ontwikkelingen van het corona-virus kan voor het huidige 
seizoen (2020-2021) nog niets gezegd worden over eventuele compensatiemogelijkheden. 
 
VOORSTEL 1 
Alle leden krijgen een persoonlijke knipkaart ter waarde van 50 euro, die besteed kan worden in de kantine 
van de voetbalvereniging voor eten en drinken. Hierdoor kunnen we wanneer het weer mogelijk is, gezellig 
een drankje doen in de kantine en de gezellige zaterdagen op ESA weer terugbrengen. 
 
VOORSTEL 2 
Het beschikbare bedrag wordt binnen vereniging gehouden als buffer voor financieel moeilijkere tijden. 
 
VOORSTEL 3 
Vanuit de huidige ledenvergadering wordt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep ontwikkelt een 
plan ter compensatie van gederfd voetbalplezier en legt dit voor aan de leden. 
 
VOORSTEL 4 
Een sportieve feestdag voor en door leden, van jong tot oud, waarmee we het gerenoveerde sportcafé 
heropenen en we met ons allen ons verenigingsleven weer nieuw leven inblazen. 
 
Overdag voor de jeugd leuke en sportieve activiteiten, met lunch en hopelijk mooi weer.  
Begin van de avond voor de oudere leden een BBQ en een feestavond met DJ. 
Indien mogelijk zal overdag en ’s avonds het programma sportief en muzikaal worden omlijst met sporters 
en artiesten. 
 
Dit alles is natuurlijk mogelijk zodra er geen beperkingen meer zijn vanuit de corona-maatregelen. 
Gezondheid staat vanzelfsprekend voorop.  
 
Voor de nadere uitwerking van kan een feestcommissie worden samengesteld van leden. 
 
 
 
Bestuur ESA 


