
Beste leden, 
 
Wat voelt het gek om mijzelf op deze manier aan jullie voor te 
stellen, onpersoonlijk terwijl we in deze tijd juist behoefte 
hebben aan gezelligheid en sociale contacten. Helaas is het 
niet anders en is dit nodig om elkaar straks weer in goede 
gezondheid op de club te kunnen treffen.  Ik ben Lisa Eimers, 
24 jaar, woonachtig in Rijkerswoerd en werkzaam als HR 
Process & Payroll Consultant bij Quoratio en natuurlijk 
momenteel actief achter de bar bij ESA.   
 
Van jongs af aan loop ik al rond bij ESA. Ik ben begonnen bij de 
F-jes, toen over naar het eerste volledige meidenteam, wat 
met een promotie van veld 8 naar het hoofdveld toch wel als 
een mijlpaal beschouwd mag worden, om uiteindelijk nog een 
paar jaar bij de dames te spelen.  
 
Helaas kon ik het voetbal op een gegeven moment niet meer 
combineren met mijn werk en mijn studie Bedrijfskunde. Toch 
begon het na een tijdje weer te kriebelen om bij de club 
betrokken te raken. Helaas moet ik het niet echt van mijn 
talent op het veld hebben, dus besloot ik te reageren op een 
oproep op de site waarin de vraag naar barvrijwilligers 
kenbaar werd gemaakt. Met veel plezier ben ik, inmiddels zo’n 
vijf jaar geleden, begonnen achter de bar en heb ik een paar 
jaar later de bar coördinatie op mij genomen. Ik ben van twee 
frietjes op een zaterdag halen naar minimaal 20 per zaterdag 
bakken gegaan en dan heb ik het nog niet eens over alle 
snacks en tosti’s. Dit doe ik nog altijd met veel plezier. Het is 
supertof om iedere zaterdag weer te zien hoeveel mensen 
betrokken zijn bij de club en alle mooie verhalen aan de bar te 
mogen horen.  
 
Afgelopen september/oktober ben ik gevraagd door het 
bestuur om aan te sluiten als aspirant-bestuurslid. Mijn eerste 
gedachte was ‘spannend maar ook een toffe uitdaging die ik 
niet kon laten schieten’. Inmiddels zijn we een paar maanden 
verder, begint alles wat meer vorm te krijgen en raak ik steeds 
enthousiaster om mijn steentje op een andere manier bij te 
kunnen gaan dragen aan ESA. Ik hoop vanaf de ALV, met een 
gezonde dosis humor, perfectionisme, kritische houding en 
vooral ESA voorop, een mooie bestuursfunctie op mij te 
kunnen gaan nemen. Laten we er met zijn allen voor zorgen 
dat dit seizoen snel vergeten wordt en het volgend seizoen 
dubbel en dwars inhalen binnen de mogelijkheden die we dan 
hebben. 
 
Hopelijk tot snel. 
 
Lisa 


