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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 

           

 Zaterdag, 6 januari 2016 

 

Beste mede leden, 

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging.  
Voor mij al weer de 12 keer dat ik u vanaf deze plaats mag toespreken. 
 
Laat ik beginnen met u allen een gelukkig en bovenal gezond Nieuwjaar toe te wensen. Wat moge 
2018 ons brengen, die vraag kunnen we nu slechts ten dele nog maar beantwoorden.  
Een aantal zaken weten we wel en we zien ook dat die staan te gebeuren. 
 
Zo is vooraf aan deze bijeenkomst een wedstrijd georganiseerd tussen het eerste elftal van onze 
vereniging en oud selectiespelers. Het eerste elftal heeft, ondanks gedegen tegenstand en enkele 
kansen in een heel aardige wedstrijd de overwinning binnen gesleept. We zien dat de 
voetbalkwaliteiten binnen de vereniging nog steeds verder reiken dan de selectie van onze vereniging. 
Onze dank hiervoor gaat vanzelfsprekend uit naar de vrijwilligers en spelers die tijd hebben 
vrijgemaakt om het nieuwe jaar van onze vereniging zo te openen.  
 
Wat onze vereniging betreft heb ik begin december op de jaarlijkse ledenvergadering aangegeven 
waar wij denken te staan. Een aantal zaken staan redelijk tot goed op de rit, een aantal andere zaken 
kunnen en/of moeten zelfs beter.  
We maken nu al weer ruim twee jaar gebruik van de nieuwe accommodatie. Het nieuwe is er af, maar 
of we op alle vlakken al goed zijn ingespeeld is maar de vraag. 
 
Wat onze accommodatie betreft zijn er afgelopen jaar grote stappen voorwaarts gemaakt. Stapje voor 
stapje is er naar het eindresultaat toegewerkt. Het eigendom ervan is nu geregeld. De bestuurlijke 
afronding van een historische stap voor de v.v. Moerkapelle. Cor en Fred ook vanaf deze plaats 
hartelijk dank voor jullie ondersteuning op dit gebied. Nu de definitieve inrichting van ons voorplein 
nog en dan hopelijk even rust aan het gemeentelijke front. 
 
Wat de financiële situatie van onze vereniging betreft daar behoeven we ons op de korte termijn, 
onvoorziene zaken daar gelaten, de komende jaren niet al te veel geen zorgen over te maken. Wel 
willen we de stap maken om meer en meer met vooraf goedgekeurde budgetten te gaan werken. 
 
Bijna vanzelfsprekend blijft er op het organisatorische vlak nog best wat te wensen en te verbeteren 
over op dit nieuwe grotere mooie sportcomplex.  
Zowel op het uitvoerende vlak als ook op bestuurlijk niveau.  
Op bestuurlijk niveau zijn we blij dat we na een periode zonder jeugdvoorzitter, sinds december, Jilles 
Eindhoven gekozen is als nieuwe jeugdvoorzitter.  
Dank aan de leden die deze leegte gezamenlijk hebben opgevangen, maar duidelijk moge zijn dat een 
vast aanspreekpunt voor de jeugd in deze tijd als schakel tussen het bestuur en jeugdcommissie 
nagenoeg onmisbaar is.  
Bestuurlijk gezien bestaat het bestuur momenteel uit 7 personen, waarvan we weten dat er het 
komende jaar van enkele van hen afscheid wordt voorzien. Dus vervanging is in 2018 een belangrijk 
aandachtspunt.  
Heeft u interesse? Beste mensen, meldt u aan! 
 
Organisatorisch gezien kennen we een aantal commissie die het bestuur ondersteunen en ook veel 
werk verrichten. Ik denk daarbij onder meer aan de Sponsorcommissie en Technische Commissie 
onder leiding van Pieter Lips. De Commissie van Beheer onder leiding van Cor Rutgrink. De 
Activiteiten commissie onder leiding van Mathew Dubbis, de Websitecommissie onder leiding van Rob 
van Blijswijk en het Bar-beheer. 
 
Wat dit laatste betreft zagen we dat dit de afgelopen jaren een belangrijk punt van aandacht was en 
verwacht ik ook nog wel even zo blijft. Onder leiding van Danielle Joosten hebben we het afgelopen 
seizoen met een herziene opzet van het beheer van de Bar getracht een nieuwe impuls te geven. Dat 
dit lang niet eenvoudig is bleek de afgelopen jaren ook al wel. Het in de steigers zetten van dit deel 
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van onze organisatie is mede gebaseerd op vrijwillige inzet van leden en al eerder is gebleken dat dit 
geen sinecure te zijn.  
Beste mensen, laten we met z’n alle dit als een serieuze zaak beschouwen en ons steentje bijdrage 
waar dit echt nodig is. Dit geld overigens voor meerdere onderdelen, ik denk dan ook onder meer aan 
het ophalen van ons oud-papier. Ik kom daar zo nog even op terug. 
 
Eerst nu even het feit waarom we het allemaal doen, het voetbal op zich. 
Het voetbal in Nederland maakt een roerige tijd door.  Prestaties op landelijk niveau vallen niet mee. 
De KNVB maakt een periode van vernieuwing door. Ook dat kent zijn weerslag op de clubs, want lang 
niet altijd elke verandering is direct een verbetering. Denk maar aan de voetbal keuzes voor de 
jongste van ons. 
 
Wat onze selectie betreft zijn we, na het enkele jaren te hebben moeten doen met alleen een eerste 
elftal, afgelopen seizoen gelukkig weer gestart met twee selectie elftallen, met twee aparte trainers. 
Een hoopvolle een nieuwe impuls.  
Vol verwachting, vertrouwen en goede hoop zijn we dit seizoen met de extra investering van start 
gegaan. De bredere selectie zou ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons eerste elftal.  
Wat het tweede elftal betreft gaat dit redelijk volgens verwachting. 
 
Het eerste elftal heeft het moeilijk in de vierde klasse C, een zware indeling en het zit naar mijn 
persoonlijke mening ook lang niet altijd mee. Jammer genoeg is het aan de stand op de ranglijst nog 
niet af te lezen dat onder leiding van trainer John de Vries er afgelopen maanden veel zo niet alles 
aan is gedaan om tot betere resultaat te komen. We komen ondanks alle inspanningen nog niet los 
onder uit de kelder van de vierde klasse. En als het dan even niet mee zit dan juist is het zaak om er 
als team te staan en er voor te zorgen dat je elkaar onderling steunt en samen de strijd aan gaat. 
Voetbal is en blijft een teamsport. 
Gelukkig is er nog een half seizoen te gaan en kunnen we bijna alleen nog maar stijgen op de 
ranglijst. De groep zal dan wel in zichzelf moeten blijven geloven. Dat dit zo kan zijn, dat blijkt uit het 
positieve feit dat men voor het eerst een traingingsweekeinde in het buitenland heeft weten te 
organiseren.  
Wij hopen dat men dan ook de tijd neemt om te bezien hoe men samen en met en voor elkaar, als 
team, de punten kan gaan verzamelen in de tweede helft van dit seizoen. 
 
In deze voetbalwereld is het gebruikelijk en daarom noodzakelijk dat er al in een vroegtijdig stadium 
bezien wordt in welke samenstelling in het nieuwe seizoen verder te gaan. De trainerscarrousel is al in 
volle gang.  
Daarom heeft de Technische commissie de afgelopen weken ook het proces van afweging omtrent 
samenwerking voor een volgend seizoen binnen onze vereniging opgestart. Als eerste, zoals 
gebruikelijk, met onze Hoofdtrainer.  
Na rijp beraad is de afgelopen week in goed en gezamenlijk overleg met de trainer besloten, dat na 
een samenwerking van twee en een half jaar, we na dit seizoen niet met elkaar verder te gaan. 
De trainer heeft aangegeven dat deze beslissing er wat hem betreft niet voor gaat zorgen dat het 
seizoen als een “nachtkaars” uitgaat. Hij blijft strijdvaardig en wil graag op een goede manier afsluiten. 
Daarbij verwacht hij, terecht ook wel, dat de spelersgroep zelf er ook alles aan zal doen en voordien 
ook nog eens in de spiegel zal kijken.  
Laten we er op vertrouwen dat er naar een afscheid van de trainer wordt toegewerkt die hij als 
persoon zeker ook verdient. We wensen de groep en onze Hoofdtrainer hiertoe alle succes toe.  
Verder zal dit proces op gebruikelijke wijze worden vormgegeven. 
 
Net als de meeste mensen kijken we denk ik alle aan het begin van het jaar terug op de mooie 
momenten maar ook op de momenten van verdriet en gemis in het afgelopen jaar.  
Zoals onze Koning ook aangaf zet dat de mens tot nadenken over hoe we zelf in het leven staan. Hij 
stelde in zijn kersttoespraak onder meer “ 
Is het: ieder voor zich of doen we het met ons allen?  
Ofwel hebben we zelf ook een actieve rol in een grotere geheel? En zo ja: welke dan? Dat projecteer 
ik dan voor het gemak in het klein even op onze vereniging. 
 
We hebben een kern van vrijwilligers die ik gemakshalve onze kostbare vaste vrijwilligers noem. Bijna 
ieder weet wel wie we hiermee bedoelen. Daar moeten we enorm dankbaar voor zijn.  
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Dankbaarheid spreek het bestuur uit naar al die leden, waarvan een aantal wekelijks, een bijdrage 
aan het voortbestaan van de club leveren.  
Beste mensen wees blij met de inzet en inspanningen die zij leveren. Kijk vooral naar al wat dit de 
afgelopen periode heeft opgeleverd en kijk soms iets minder wat er dan nog niet is of niet zint. 
 
Als we kijken welk een inzet het kost om alle zaken tijdig en juist te hebben geregeld dan is de 
constatering dat het soms niet mee valt om te blijven geloven in die gemeenschap die we als 
verenging samen vormen.  
Met name niet als we kijken naar de inspanning voor het organiseren van voldoende barbezetting op 
de zaterdag en de avonden of het ophalen van het oud papier. Ik noem er zo maar een paar zaken, 
maar er zijn er meer. 
Een vereniging kan niet alleen meer draaien op een groep “vaste” vrijwilligers.  
Wij moeten echt met z’n allen de schouders erop onder blijven zetten 
 
 
Weinig aanlokkelijk is een vereniging waar niet alle leden het beruchte steentje bijdragen.  
Soms lijkt het ook steeds moeilijker te worden om elkaar hier in onze accommodatie te ontmoeten. Het 
gebruik van de sociale media werk daar zeker niet aan mee.  
 
Persoonlijk deel ik, en ik hoop ook u, de opvatting van onze Koning daar hij aangeeft het een 
overdenking waard om te zoeken naar een Grotere Wij in plaats van een bredere ik.  
In gezamenlijkheid hebben de leden van onze verenging in de afgelopen bijna 90 jaar immer veel 
weten te bereiken 
Het zoeken naar die Grotere Wij is ook altijd een drijvende kracht geweest in de geschiedenis van 
onze vereniging.  
 
Mogen we er alstublieft op vertrouwen dat dit ook voor de komende jaren zal gelden. Dat we kunnen 
blijven rekenen op de inzet van al onze leden om deze vereniging bloeiend te houden. 
 
Tot slot wens ik u allen, namens ons bestuur, nogmaals een mooi en gezond 2018 toe en ik dank u 
ook nogmaals in het in mij gestelde vertrouwen. 

 


