
 
 
JAARVERSLAG SEIZOEN 2020-2021 

Als bestuur van SV Marum zijn we enorm trots dat we het afgelopen ‘coronajaar’ goed hebben 
doorstaan. Al in oktober 2020 werden de competities weer stil gelegd en bleef het clubhuis en de 
kleedkamers leeg. In tegenstelling tot de eerste lockdown konden onze jeugdvoetballers al wel snel 
weer trainen en werd er elke zaterdag onderling gevoetbald. Laten we hopen dat het seizoen 2021-
2022 ons beter gezind is en dat het Coronavirus niet meer roet in het eten gooit.  We kunnen inmiddels 
zeggen dat we ook het afgelopen seizoen als club financieel goed hebben doorstaan. Door tijdig de 
broekriem aan te halen, door overheidssubsidies aan te vragen en vele fantastische acties zoals de 
bingo, Poiesz actie en de Grote Clubactie hebben we ons resultaat conform begroting gehaald. Maar 
bovenal is het gelukt omdat onze leden en onze sponsoren wederom een geweldig betalingsethos 
hebben laten zien. Samen is het ons gelukt om onze club door deze moeilijke periode heen te 
slepen. We zijn ook enorm blij dat er geen leden zijn afgehaakt vanwege de corona; sterker nog, ons 
ledenaantal is zelfs licht gegroeid tot nu rond de 450 leden. 

 

Sportpark de Holten  

Op het moment van schrijven worden de heipalen van het nieuwe IKC de grond in geslagen. Na 
jarenlange voorbereidingen is dan nu echt de bouw begonnen. In augustus 2020 kregen we groen licht 
van de ledenvergadering om de onderhandelingen met de gemeente af te ronden. We realiseren een 
nieuw (half) kunstgrasveld en een volledig nieuw trainingsveld op het voormalig evenementterrein. 
Als u dit leest is het nieuwe kunstgras net in aanleg. Een prachtige nieuwe arena voor de jeugd. Het 
nadeel zal in dit huidige jaar zijn dat het tijdens de bouw rommelig blijft rondom onze velden en vooral 
op het fietspad dat ons sportpark in tweeën deelt.  Dat is nog even aanpassen. In het najaar worden 
er gesprekken gevoerd over de invulling van de openbare ruimte om de school en de sportvelden. We 
kijken er naar uit dat we na deze periode een prachtig sportpark kunnen gebruiken.  

 

Vrijwilligers 

Onze voetbalclub kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers die vanuit hun passie een bijdrage leveren 
aan het plezier van onze voetballers en voetbalsters. Maar in onze drukke samenleving is het niet altijd 
even makkelijk om voldoende mensen te krijgen op sommige vrijwilligersfuncties. Vorig jaar waren er 
grote zorgen over de bezetting van ons clubhuis. Tijdens de coronacrisis verdween dit probleem iets 
naar de achtergrond. Enerzijds omdat het clubhuis simpelweg gesloten was maar anderzijds ook omdat 
twee mensen zich hebben opgeworpen als nieuwe clubhuiscommissie. Reind van Veen en Bea 
Aardema, ondersteund door enkele anderen, zullen nieuw elan brengen. Het beleid (vastgesteld in de 
ledenvergadering van 2020) dat onze senioren leden en jeugdleden van de onder 19 elftallen worden 
ingedeeld zal dit seizoen geëffectueerd worden. 

 

Voetbal 

Het seizoen 20-21 gaat de boeken in als het tweede coronaseizoen. Konden we vorig jaar nog 
terugkijken op een grotendeels gespeeld seizoen, in het seizoen 20-21 werden maar 4 
competitiewedstrijden gespeeld. Het eerst elftal onder leiding van de toen nieuwe trainer Johan Pitstra 
begon minder sterk maar onze 1e elftal van de dames spoot uit de startblokken. De dames van Freddy 
Bollegraaf hebben een enorme progressie geboekt en staan te popelen om weer zo sterk te starten. 
Hoe het zou aflopen zal voor altijd een vraag blijven, maar zeker voor de mannen van Pitstra zal de 
start van vorig jaar gevoelens van revanche geven. De TC heeft het bestuur geadviseerd om beide 
contracten van onze hoofdtrainers te verlangen. Het trainersavontuur van Jens v/d Ploeg bij het 
tweede elftal bleek helaas van korte duur. Jens heeft besloten zijn trainerscarrière elders te vervolgen. 
Met het aantrekken van Wiebe v/d Beek is deze functie voor dit seizoen opnieuw sterk ingevuld. 



 

Jeugd 

In tegenstelling tot de eerste lockdown mocht er al snel weer gevoetbald worden door jeugdleden. 
Niet met de wedstrijden tegen ander clubs maar wel trainingen en onderlinge wedstrijden en 
activiteiten op de zaterdagmorgen. Wat was het geweldig wat onze trainers, leiders, coördinatoren en 
andere betrokkenen er van hebben gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat met die activiteiten een 
stevige bodem is gelegd voor een prachtig nieuw seizoen. Seizoen 2021-2022 gaan we starten met ca 
270 jeugdleden, verdeeld over ruim 20 teams. We zijn daarmee vertegenwoordigd in de categorieën: 
kabouters/JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, MO15, JO17, MO17, JO19 en MO19.  
Hierbij zijn we blij met ons nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen, in de persoon van Niels Veenstra. 

 

Tot slot  

Laten we er met elkaar een gezond, sprankelend en sportief goed seizoen van maken. 

 

BESTUUR SV MARUM 
 


