
 

Van de bestuurstafel  

Hieronder de belangrijkste zaken uit de vergadering van het hoofdbestuur van 2-9-2020: 

 Besloten is de algemene ledenvergadering in deze coronaperiode niet uit te stellen maar deze 
te laten plaatsvinden op 9 oktober 2020. De kantine en het terras worden hiervoor gebruikt en 
coronaproof ingericht. Op het terras komt een scherm waarop leden de vergadering binnen 
kunnen volgen. 
 

 De club blijft in ieder geval tot aan de winterstop nog veld 2 huren van de gemeente. Met het 
aantal nog aanwezige teams zouden we strikt genomen aan 3 velden (incl. trainingsveld) 
voldoende hebben. Huur van een veld kost op jaarbasis bijna € 3.500, dus dat zou een 
behoorlijke besparing opleveren in deze moeilijke tijd. Nadeel zou wel zijn dat het hoofdveld 
en veld 3 (waarop ook getraind wordt) extra belast worden, wat de kwaliteit niet ten goede 
komt. In de winterstop volgt een nieuwe beoordeling. 
 

 Medio september wordt het terras in verband met de coronamaatregelen afgeschermd met 
zeilen en verwarmd. Hierdoor kunnen meer mensen ook richting herfst en winter van de 
kantine gebruik maken. Vanaf dat moment mag er op het terras niet meer worden gerookt. 
Buiten het terras komt een aparte rookplek. 
 

 Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal mannen komt er in de rust een extra verkoopplek 
voor koffie/thee. Dit om wachtrijen bij de coronamaatregelen te voorkomen. 
 

 Een aantal leden die na afgelopen seizoen gestopt zijn met voetballen hebben zich niet of niet 
op de juiste wijze afgemeld als lid. In het huishoudelijk reglement is bepaald dat leden zich 
uiterlijk 1 juni moeten afmelden via het formulier dat op de site van GFC’33 staat. Afmelden 
via een mailtje of via de leider is niet geldig. Te laat afmelden betekent dat men de volledige 
contributie moet betalen. Het bestuur heeft besloten hier voor één jaar een uitzondering voor 
te maken in verband met de coronacrisis en het feit dat er lang niet gevoetbald is. Wel zullen 
deze leden de bondscontributie KNVB moeten voldoen, aangezien de club die moet betalen 
voor leden die niet voor aanvang van het nieuwe seizoen zijn afgemeld. 
 

 Tijdens de jaarvergadering zal de penningmeester het financiële resultaat over het afgelopen 
seizoen presenteren. Ondanks de coronacrisis lijkt het er toch op dat de club geen verlies 
heeft geleden, mede dankzij diverse vrijstellingen, besparingen en subsidies. 
 

 Binnenkort schakelen we in de kantine over van muntjes op (wegwerp)bonnen. Het hergebruik 
van muntjes levert veel extra werk op. Bij bonnen is er ook de mogelijkheid van ½ bonnen, 
wat gemakkelijker is voor consumpties van 3 euro (zoals speciaal bier). Een volledige kaart 
van 10 bonnen zal te verkrijgen zijn voor € 18. Dit komt in de plaats van de aanbieding van 
een zakje met 11 muntjes voor € 20. Losse bonnen kosten € 2 per stuk. Uiteraard blijven 
reeds verkochte muntjes geldig na invoering van de bonnen. 
 

 Het drankassortiment in de kantine is uitgebreid met Weizen van de tap en enkele speciaal 
bieren (fles). 
 



 De afdeling veteranen is gestart met een proef voor recreatief voetbal. Wekelijks zullen op 
zaterdagmiddag een groep spelers een uurtje onderling een partijtje voetballen op klein veld. 
Het gaat hierbij veelal om steunende leden die vroeger actief waren als speler binnen de club. 
Het bestuur heeft besloten om deze proef het komende seizoen alle ruimte te geven en bij 
voorzetting van het initiatief pas volgend seizoen een kleine contributie voor deze activiteit in 
te gaan voeren.  
 

 De afgelopen seizoen was er binnen GFC’33 een beperkt lidmaatschap mogelijk voor spelers 
bij de senioren die door werk of woonplaats maar weinig wedstrijden konden spelen. Het ging 
hierbij om maximaal 5 wedstrijden mee spelen en niet trainen. Op veler verzoek heeft het 
bestuur deze regeling aangepast en verruimd. Het gaat nu om maximaal 8 wedstrijden en wel 
mee trainen. Deze spelers krijgen dan 50% korting op de contributie. Wie de 9e wedstrijd 
speelt betaalt alsnog de volledige contributie. Wie voor deze regeling in aanmerking wil 
komen, dient vóór aanvang van het seizoen een met reden omkleed verzoek in bij het 
bestuur. 
 

 Alle leiders krijgen op korte termijn hun bonnen (nu nog muntjes) voor een consumptie op 
wedstrijddagen thuis. Het gaat hierbij om 12 muntjes per leider, met een maximum van 3 
leiders per team. 
 

 Ook dit seizoen wordt er bij de senioren weer een topscorerslijst bijgehouden en een ranglijst 
van beste team. Aan het eind van het seizoen zijn hier enkele prijzen aan verbonden. Emir 
Zahiragic, nieuw lid binnen GFC’33, zal de ranglijsten bij gaan houden. 
 

 De contributie wordt geïnd op 29 september 2020. 


