
Beste	mensen,	
	
We	stonden	weer	aan	de	start	van	een	nieuw
voetbalseizoen.	Dat	hoopten	we	tenminste.	Hoewel:
het	competitieseizoen	volgens	de	kalender	is	gestart,	is	deze
helaas	al	na	drie	wedstrijden	weer	gestopt	…	We	weten	het
allemaal:	dat	is	weer	vanwege	het	coronavirus	wat	ons	al
vanaf	half	maart	2020	ernstig	plaagt.	Het	virus	zorgde
er	ook	voor,	dat	het	vorige	seizoen	abrupt	werd	gestopt	en	niet
werd	afgemaakt.	Heel	Nederland	kwam	in	een
zogenaamde	‘intelligente	lockdown’	en	als	gevolg	daarvan
mocht	er	ook	niet	worden	gevoetbald.		

We	hoopten,	dat	het	seizoen	2020-2021	in	augustus/september	weer	zou	kunnen	starten.	Ook
dat	bleek	niet	te	kunnen.	Er	zijn	alleen	een	aantal	oefenwedstrijden	gespeeld	en	enkele
competitiewedstrijden.	De	competitie	werd	gestart,	maar	meer	ook	niet.	Vanaf	half	oktober	zitten
we	weer	in	een	vorm	van	lockdown.	Het	coronavirus	is	nog	niet	onder	controle.	Integendeel:	het
aantal	besmettingen	is	erg	hoog	en	neemt	op	het	moment	van	het	schrijven	van	dit	bericht	nog
steeds	toe.	Het	einde	is	nog	niet	in	zicht.	De	komst	van	vaccin	lijkt	gelukkig	aanstaande.	Dat
is	de	enige	remedie	die	ons	ervan	af	kan	helpen.	Voordat	een	vaccinatiepromgramma	is
opgesteld	en	gestart	duurt	nog	wel	even.	Ons	geduld	met	het	coronavirus	wordt	ernstig	op	proef
gesteld.	
	
Wij	hebben	ons	als	bestuur	en	club	natuurlijk	steeds	gehouden	aan	de	richtlijnen	van	de
overheid,	de	KNVB,	de	Veiligheidsregio	en	de	gemeente.	En	dat	zullen	we	ook	blijven	doen.		
Iedereen	heeft	zich	–	de	een	met	wat	meer	moeite	dan	de	ander	–	gehouden
aan	deze	maatregelen.	Al	druist	dat	natuurlijk	in	tegen	wat	ons	allen	bindt:	voetballen!	
	
Een	woord	van	waardering	voor	iedereen	die	deel	uit	maakt	van	onze	club	is	op	zeker	zijn
plaats:	leden,	donateurs,	spelers,	trainers,	leiders,	scheidsrechters,	kantinebeheerders,
commissieleden,	vrijwilligers,	supporters,	sponsoren.	Ik	hoop	met	deze	opsomming	niemand	te
zijn	vergeten.	En	als	dat	wel	zo	is	dan	bij	voorbaat	mijn	excuses.	
	
Natuurlijk	zijn	we	er	steeds	klaar	voor	geweest	onze	activiteiten	meteen	weer	te	hervatten	als
dat	mogelijk	is.	Dat	kon	af	en	toe	mondjesmaat,	maar	op	dit	moment	ligt	alles	weer	nagenoeg
stil.	Alleen	trainen	is	met	inachtname	van	de	regels	mogelijk.	Het	vroeg	en	vraagt	veel	van	de
club	in	de	volle	breedte	om	dit	alles	te	doen,	of	beter:	te	laten	.	Toch	hebben	we	dat	gedaan	en
zullen	dat	ook	blijven	doen.	Zodra	er	weer	versoepelingen	zijn	toegestaan	zijn	wij	er	weer	klaar
voor!	
	
Alle	teams	zijn	in	de	zomer	weer	bij	elkaar	gepuzzeld.	Dat	geldt	ook	voor	de	trainers,	de	leiders
en	alles	eromheen.	Er	zijn	altijd	spelers	die	komen	en	vertrekken,	maar	het	is	weer	gelukt	om
het	rond	te	krijgen.	Met	als	resultaat	dat	iedereen	weer	kan	voetballen	zodra	het	weer	is
toegestaan.	
	
Onze	gebouwen	zijn	tip-top	voor	elkaar,	de	velden	liggen	er	goed	bij,	de	teams	samengesteld,
de	trainers	zijn	op	hun	plaats,	de	leiders	gemobiliseerd,	kleding	op	maat,	ballen	hard,
scheidsrechters	de	fluit	gereed	en	de	kantine	goed	ingericht.	We	kunnen	dus	los	zodra	de
coronamaatregelen	op	sportgebied	dat	weer	toelaten.	Hopelijk	duurt	dat	niet	te	lang	meer	…	
	
Er	zijn	altijd	veranderingen	bij	de	start	van	een	nieuw	seizoen.	Bij	de	selectie	zijn
er	ook	veranderingen.	Alfred	Oostindie	is	voor	het	tweede	seizoen	de	trainer	en	coach	van
onze	selectie.	Samen	met	Marinus	Baas	heeft	hij	van	een	jong	team	een	eenheid	gesmeed,
dat	boven	verwachting	heeft	gepresteerd.	Complimenten	daarvoor.	De	jongens	gingen	als
leeuwen	de	strijd	aan,	met	de	welbekende	verbale	ondersteuning	van	hun	coach.	En	natuurlijk
metde	steun	van	onze	supporters.			
	
Dit	geldt	niet	alleen	voor	het	eerste,	maar	uiteraard	voor	alle	andere	teams.	Kom	–	zodra	het
weer	kan	–	op	zaterdagmorgen	eens	kijken	op	de	velden	in	Wilhelminaoord	of	in	Wapserveen
waar	de	jeugd	hun	voetbalkunsten	laten	zien.	Altijd	leuk	om	te	zien	en	heel	gezellig.	En	dat
geldt	ook	voor	ons	damesteam,	wat	we	samen	met	BEW	hebben.		
Op	de	zondagmorgen	spelen	het	tweede	en	derde	elftal.	Ook	zij	kunnen	best	wel	wat	support
gebruiken.	Iedereen	vindt	het	leuk	als	er	publiek	aanwezig	is.	Dat	geeft	een	extra	stimulans
waardoor	de	teams	nóg	beter	gaan	spelen.		
		
De	afgelopen	twee	jaren	was	het	erg	warm	in	de	zomer	en	er	viel	weer	veel	te	weinig	regen	om
onze	velden	in	conditie	te	houden.	Dankzij	onze	vrijwilligers	zijn	de	sproeiers	weer	op	tijd	gestart
en	hebben	ze	de	velden	mooi	groen	gehouden.	Complimenten	daarvoor.	Ook	ligt	het	er	rondom
de	velden	strak	bij.	De	vrijwilligersploeg/onderhoudsploeg	zorgt	er	het	hele	jaar	voor	dat	alles	er
perfect	uitziet.	De	velden	vlak,	tegels	schoon,	boswallen	gesnoeid,	sloten	schoon	en	alles	strak
in	de	verf.	
		
In	de	Algemene	Ledenvergadering	van	oktober	2019	ben	ik	benoemd	tot	voorzitter	(ad	interim).
Dat	zou	ik	voor	een	jaar	doen	en	dat	jaar	zit	er	alweer	op.	Ik	ben	blij,	dat	we	in	de	persoon	van
Johan	Bergsma	een	opvolger	hebben	gevonden.	En	er	zijn	meer	bestuursmutaties.	Daarover
meer	in	deze	Nieuwsbrief.	

Ik	heb	de	club	nu	vanuit	de	kant	van	het	bestuur	leren	kennen.	Tot	dan	kende	ik	de	club	alleen
als	toeschouwer	van	een	belangstellende	ouder	van	onze	jongste	zoon	Simon.	De	club	is	wat
het	van	de	buitenkant	lijkt:	een	gezellige	club	met	betrokken	mensen	eromheen.	Een	club	die	in
goed	vertrouwen	op	haar	125-jarig	jubileum	in	2023	afkoerst.	Ik	heb	het	voorzitterschap	met
plezier	een	jaar	vervuld.	
	
Het	woord	‘corona’	is	al	vaker	gevallen	en	datzelfde	corona	is	er	ook	de	oorzaak	van	dat	wij	de
Algemene	Ledenvergadering	in	oktober	2020	niet	konden	laten	doorgaan.	Wat	van	belang	is	te
regelen	(bestuursverkiezing,	kascontrole,	etc.)	moeten	we	dus	op	een	andere	manier
vormgeven.	Dat	doen	we	voor	het	grootste	deel	via	deze	Nieuwsbrief.	
	
Ik	wens	jullie	allen	een	heel	gezellig	en	sportief	2020-2021	en	dank	jullie	voor	het	vertrouwen!	

Met	vriendelijke	groet,	
	
Gert	Veld,	a.i.	voorzitter.	

Voordat	deze	heren	benoemd
worden	zal	er	toestemming
worden	gevraagd	aan	de	leden.
Normaal	gesproken	gebeurd	dat
in	de	Algemene
Ledenvergadering,	maar	die	kan
dit	jaar	vanwege	corona	helaas	niet	doorgaan.
Omdat	een	fysieke	stemronde	dit	jaar	dus	niet
plaats	kan	vinden	krijgen	alle	leden	de	kans	hun
stem	uit	te	brengen	via	een	poll	die	via	deze	link	of
de	QR-code	is	te	benaderen.	Stemmen	kan	tot	1
december.

Wij	hopen	hiermee	een	passende	oplossing
hebben	gevonden	om	toch	de	wisselingen	van	de
functies	door	te	kunnen	voeren	en	de	bestuurlijke
voortgang	van	onze	club	te	hebben	geregeld.

Een	half	jaartje	geleden	werd	ik	door	Marinus	Baas	gevraagd
of	ik	Gert	Veld	zou	willen	opvolgen	als	voorzitter	van	Old
Forward.	Na	daar	goed	over	te	hebben	nagedacht	heb	ik	daar
positief	op	geantwoord.	Dus	bij	deze	maar	even	voorstellen.

Ik	ben	Johan	Bergsma	54	jaar	en	getrouwd	met	Jolanda	en	wij
hebben	2	zoons	:	Sander	en	Vincent.	Samen	met	Jolanda	run
ik	Bergsma	VOF	welke	bestaat	uit	ons	melkveebedrijf,
kaasboerderij	en	veehandel.

Bestuurlijk	ben	ik	altijd	behoorlijk	actief	geweest	zoals	6	jaar
voorzitter	van	DLV	(regio	landbouwvoorlichting)	afdeling
Diever	–	Vledder.	Mede	oprichter	sectie	Juniorjagers	binnen
de	KNJV.	Al	meer	dan	25	jaar	vrijwilliger	bij	het	Dicky
Woodstock	Popfestival	en	ben	daar	ook	10	jaar	bestuurslid	/
mede	organisator	geweest	met	als	hoofdfunctie
penningmeester	of	zoals	Henk	Kranendonk	mij	altijd	noemde
“ons	financiële	brein	“	daarnaast	was	ik	gedeeltelijk	verantwoordelijk	voor	de	veiligheid	tijdens
en	rond	het	festival.	Momenteel	ben	ik	voorzitter	van	het	Flodderfeest	in	Frederiksoord.

Ik	vind	het	een	hele	eer	om	gevraagd	te	worden	voor	het	voorzitterschap	van	Old	Forward	maar
zie	er	tegelijkertijd	ook	een	mooie	uitdaging	in	om	samen	met	het	huidige	enthousiaste	bestuur
de	gekozen	route	voort	te	zetten.	Heb	al	een	aantal	keren	de	bestuursvergaderingen
bijgewoond	om	zodoende	een	goed	beeld	te	krijgen	wat	er	speelt	binnen	deze	mooie	club.
Uitdagingen	genoeg	zowel	op	de	korte	termijn	als	de	lange	termijn.	Voor	de	korte	termijn	denk	ik
aan	Corona,	energiekosten,	sponsoren,	enz.	Voor	de	lange	termijn	denk	ik	aan	het	125	jarig
bestaan	van	onze	club	in	2023,	dat	lijkt	nog	ver	weg	maar	om	dat	groots	te	kunnen	vieren	zullen
er	voldoende	financiële	middelen	beschikbaar	moeten	zijn	en	zal	er	tijdig	vorm	moeten	worden
gegeven	aan	een	mooi	programma	voor	een	ieder	die	Old	Forward	een	warm	hart	toedraagt.

Met	vriendelijke	groet,
Johan	Bergsma

Toen	Jaap	Room	stopte	als	hoofdtrainer	was	Old
Forward	opzoek	naar	een	nieuwe	trainer.	Dit	ging	nog
niet	vanzelf.	Er	diende	zich	een	geschikte
kandidaat	aan	maar	na	een	paar
maanden	bedacht	hij	zich	en	gaf	aan	dat	het	toch	niet
door	kon	gaan.	

Toen	zijn	René	Flobbe,	Marinus	Baas	en	ikzelf	om	de
tafel	gegaan	om	te	kijken	hoe	nu	verder	met	de
spelersgroep	en	om	te	kijken	of	ik	wel	die	geschikte
trainer	ben	voor	deze	groep.
	
Wij	waren	het	er	over	eens	dat	ik	het	moest
gaan	proberen	met	de	randvoorwaarde	dat	er	een	plan
van	aanpak	met	de	strategie	voor	de	komende
seizoenen	aan	ten	grondslag	ligt	met	de	belangrijkste
speerpunten:	de	trainingsopkomst	moest	omhoog	en	het	voetbal	moest	in	zijn	geheel	weer	een
positieve	uitstraling	krijgen	met	jongens	die	enthousiast	waren,	zowel	richting	hunzelf	als
richting	het	publiek.	

Dit	plan	hebben	we	dan	ook	aan	de	groep	voorgelegd	en	gezegd	dat	we	2	dingen	konden
doen,	namelijk	door	gaan	zoals	het	ging	en	maar	zien	waar	het	schip	strand	of	we	gaan	met
atletisch	goed	gemotiveerde	en	vooral	positieve	jongens	verder	die	2	keer	in	de	week	komen
trainen	en	veel	arbeid	willen	leveren	en	het	beste	uit	de	ploeg	naar	boven	haalt.	Iedereen	die
aanwezig	was	die	bijeenkomst	koos	voor	het	laatste	plan.	

De	trainingsopkomst	werd	steeds	hoger	en	iedereen	was	erg	verrast	dat	het	zo	mooi	ging.	Dit
werd	door	Old	Forward	ook	gewaardeerd	in	de	vorm	van	een	drankje	na	elke	training		zodat	ook
de	kantine	mee	kon	profiteren	van	het	enthousiasme	van	de	groep	en	van	mij.	

Elke	vrijdagavond	na	de	training	ging	het
kader,	onze	vlagger	Ronald	Jager,	leider	Marinus	Baas	en	ik	om	tafel	om	alles	te
overleggen	van	hoe	en	wat	we	de	komende	zondag	gingen	doen.	Wie	in	welk	team	zou	spelen
zodat	alle	3	senioren	teams	met	voldoende	spelers	konden	starten	aan	de	wedstrijden,	maar
ook	op	welke	positie	iedereen	ging	staan	en	welke	speelstijl	zou	worden	gespeeld.	Mijn	visie:	Ik
wil	dat	we	druk	op	de	tegenstander	zetten	en	een	mee	spelende	keeper,	maar	dit	heeft	wel	als
gevolg	dat	je	wel	veel	doelpunten	tegen	kan	krijgen.	Maar	we	hopen	dat	we	jongens	zo	fit
krijgen	dat	we	het	kunnen	kantelen	zodat	de	tegenstanders	achter	ons	aan	moeten	lopen.				
		
De	eerste	wedstrijden	werden	allemaal	met	dikke	cijfers	verloren,	maar	het	was	allemaal	wel
positief	en	de	suppoters	vonden	het	ook	leuk	om	te	zien.	Er	was	geen	gezeur	en	de	inzet	was
hoog.	Dit	resulteerde	na	een	paar	maanden	toch	in	een	steeds	beter	voetballend	gebeuren.	Na
5	competitie	wedstrijden	stonden	we	dan	ook	nog	met	0	punten,	maar	in	de	tweede	periode
stonden	we	bovenaan,	gelijk	met	BEW.	BEW	promoveerde	terwijl	we	de	laatste	wedstrijd	voor
de	Corona	wel	wonnen	van	BEW	met	1-0.	

De	verwachtingen	voor	dit	seizoen	waren	bij	het	kader	dan	ook	hoog	gespannen.	En	met	6
punten	uit	3	wedstrijden	begonnen	we	ondanks	een	warrige	voorbereiding	door	corona	wel
goed	aan	het	seizoen.	Maar	doordat	de	tweede	coronagolf	nu	weer	roet	in	het	eten
gooit	moeten	we	helaas	weer	opnieuw	beginnen	na	de	winter	stop.	

Wij	hebben	nog	steeds	de	intentie	om	kampioen	te	worden	waar	het	mogelijk	slechts	een	halve
competitie	zal	worden.	Wij	hebben	een	brede	selectie	en	de	groep	wordt	steeds	beter	en
sterker,	met	als	belangrijkste	progressie	dat	er	ook	veel	meer	voetballend	vermogen
in	is	gekomen.	

We	hopen	dan	ook	iedereen	weer	snel	langs	de	kant	te	zien	staan	om	de	jongens	naar	het
kampioenschap	te	schreeuwen.	

Met	vriendelijke	groeten,		
Alfred	Oostindie	
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Bericht	van	de	voorzitter

Bestuursverkiezing
Iedere	3	jaar	is	een	bestuurslid	herkiesbaar	of
treedt	hij/zij	af.	Ieder	bestuurslid	is	vrij	om	er	nog
een	paar	jaar	bij	aan	te	plakken	of	op	zoek	te	gaan
naar	een	vervanger.	Dit	is	niet	altijd	eenvoudig	en
tijdens	deze	zoektochten	komt	de	onmisbaarheid
van	de	vrijwilligers	weer	boven	water	en	is	de
waardering	weer	voor	hen	een	stukje	groter.

Dit	jaar	treden	er	een	aantal	bestuursleden	die	niet
herkiesbaar	zijn.	Gelukkig	zijn	er	passende
opvolgers	gevonden	voor	zowel	de	voorzitter	als
de	secretaris.	Daarnaast	is	Marinus	Baas
aftredend	en	wel	herkiesbaar.

Wij	willen	Gert	Veld,	Jeroen	de	Vries	en	Hilde
Room	bedanken	voor	de	inzet	en	de	bewezen
diensten	tijdens	hun	bestuursperiode.
Voor	Hilde	is	er	geen	vervanging	en	dat	wordt
ingevuld	binnen	de	overige	commissies.
Johan	Bergsma	wordt	voorgedragen	door	het
bestuur	in	de	functie	als	voorzitter	en	Jurjen	Visser
wordt	voor	de	functie	als	secretaris	vanaf	voorjaar
2021.
Johan	heeft	zich	eerder	voorgesteld	en	Jurjen
kennen	wij	allemaal	als	oud	speler	van	het	eerste
en	hij	is	jeugdbestuurslid	geweest	dus	zeer
begaan	met	Old	Forward.	Jurjen	was	een	aantal
jaren	student	en	is	werkzaam	geweest	in
Rotterdam.	Gelukkig	voor	heeft	hij	nu	werk	in
Leeuwarden	gevonden	zodat	hij	zich	weer	kan
inzetten	voor	Old	Forward.

Inhoud
VAN	DE	VOORZITTER	
EVEN	VOORSTELLEN
BESTUURSVERKIEZING
ACTIVITEITEN
PRIVACYVERKLARING
VAN	HET	JEUGDBESTUUR
VACATURE(S)	PR
DE	BAL..

De	bal..
1.	Wie	ben	je
Mijn	naam	is	Herald	Bovenkamp
en	ik	ben	43	jaar.	Samen	met	mijn
vriendin	Iris	en	onze	dochtertjes
Elsa	en	Suze	woon	ik	in
Frederiksoord.
2.	Hoelang	ben	je	al	lid	van	de
vereniging?
Vanaf	mijn	6e	jaar	voetbal	ik	al	bij
Old	Forward	en	ben	dus	37	jaar
lid.
3.	Wat	doe	je	binnen	de	club?
Sinds	vorig	jaar	zit	ik	in	het
bestuur	als
coördinator/aanspreekpunt	voor
de	senioren.	Dit	jaar	heb	ik	tevens
een	deel	van	de	taken	van	Ina
Broertjes	overgenomen	als
wedstrijdsecretaris	voor	de
senioren.
4.	Heb	je	gevoetbald	zoja,	welke
positie	heb	je	gespeeld?
Ik	denk	dat	ik	wel	in	alle	elftallen
van	Old	Forward	gevoetbald	heb,
waarvan	16	jaar	in	het	eerste
elftal.	Nu	voetbal	ik	al	heel	wat
jaartjes	in	het	3e	van	Old	Forward.
In	de	jeugd	stond	ik	vaak	spits	en
bij	de	senioren	vaak	rechtsback	of
voorstopper
5.	Heb	je	nog	een	leuke
boodschap/uitspraak
Talent	wint	wedstrijden,	maar	met
teamwork	win	je
kampioenschappen.
6.		Aan	wie	speel	je	de	bal	door?
Ik	geef	de	bal	door	aan	Hilbert
Zoer.

Voornaamste	taken
•	Input	Social	Media	en	website;
•	Inhoud	geven	aan	eventuele	persberichten;
•	Vormgeven	nieuwsbrief;
•	Verzorgen	attentie	en	plaatsen	ooievaar	bij					
		een	geboorte;
•	Op	uitnodiging	aanschuiven	bij																							
		vergaderingen.

Voor	verdere	vragen,	inlichtingen	of	om	je	aan
te	melden	kun	je	contact	op	nemen	met	Jeroen
de	Vries:	0657705308	of	via	e-mail
info@oldforward.nl

Even	voorstellen

Privacyverklaring	Old	Forward
Per	25	mei	2018	is	de	Algemene	Verordening
Gegevensbescherming	(AVG)	van	kracht	geworden.
Deze	wet	regelt	de	bescherming	van	persoonsgegevens.
Omdat	Old	Forward	persoonsgegevens	verzamelt,
verwerkt	en	gebruikt,	is	deze	wetgeving	ook	op	haar	van
toepassing.

Eén	van	de	eisen	die	de	AVG	stelt	is	de	aanwezigheid
van	een	privacyverklaring.	Deze	privacyverklaring	moet
de	leden	en	donateurs	helder	en	transparant	duidelijk
maken	welke	persoonsgegevens	door	de	vereniging
worden	bewaard,	waarvoor	ze	worden	gebruikt	en	wie	ze
kan	inzien.	Ook	moet	duidelijk	zijn	welke	rechten	de
leden	hebben	m.b.t.	de	opgeslagen	persoonsgegevens.

Wij	hebben	een	privacyverklaring.	Deze	staat	op	onze
website	en	we	raden	iedereen	aan	deze	even	te	lezen.

Activiteiten
13	december	2020	–
Muziek	Quiz.
Aanvang	13:30

	
10	januari	2021	–
Nieuwjaarsborrel	met
Pubquiz	door
quizmasters	Hofsteenge!
Voorafgaand	een
wedstrijd	van	het	1e
tegen	oud	1e	spelers
van	Old	Forward.	Start
wedstrijd	om	13:00

	
13	februari	2021	–
Dart	toernooi!	Kun	jij
Nederlands	kampioene
Femke	van	Zanden
verslaan?

Financieel	verslag	2019/2020	van	de	penningmeester
Voor	iedereen	in	de	samenleving	is	afgelopen	jaar	i.v.m.	de	coronacrisis	tot	nu	toe	toe	een
bewogen	jaar	geweest.	Dit	had	en	heeft	ook	zijn	weerslag	gehad	op	de	financiële	huishouding
van	Voetbalvereniging	Old	Forward.	

Met	name	de	kantine-
opbrengsten	zijn	hierdoor
logischerwijs	significant	lager.
Tot	aan	het	begin	van
coronacrisis	rond	half	maart
hadden	wij	85%	van	de	totale
realisatie	binnen,	daarna
stagneerden	de	inkomsten.
Dit	beeld	zal	zich	ook
komend	jaar	laten	zien,
ondanks	dat	wij	de	eerste	2
maanden	van	dit	seizoen	nog
20,6%	van	de	begroting	aan
opbrengsten	hadden.

Doordat	de	ledenaantallen
min	of	meer	gelijk	zijn
gebleven	heeft	dit	geen
negatieve	invloed	gehad	op
de	cijfers.	Via	ik	deze	weg	wil
ik	dan	ook	onze	leden	en
sponsors	bedanken	voor	de
trouwe	steun	aan	onze
vereniging,	dit	wordt	ten
zeerste	gewaardeerd.

Door	een	extra	subsidie
vanuit	de	overheid	hebben
wij	het	negatieve	resultaat
van	afgelopen	boekjaar	een
beetje	kunnen	beperken.
Zoals	het	er	nu	naar	uitziet,
en	gelet	op	de	geluiden	die
wij	horen	zal	er	komend	jaar
geen	subsidie	komen.	Wij
zijn	wel	bezig	om	te	kijken	of
wij	via	andere	kanalen
subsidies	kunnen	krijgen.

Ondanks	de	inspanningen
van	het	bestuur	heeft	dit	nog
niet	geleid	tot	een	grote
verlaging	van	de	vaste
kosten.	Wel	zijn	de	kosten
voor	KNVB/Vrijwilligers/
Personeel	veel	lager	als
gevolg	van	de	coronacrisis,
wat	dan	relatief	een
winstpunt	is,	voor	wat	betreft
de	kosten.

Al	met	al	is	er	veel	werk	aan
de	winkel	voor	het	bestuur
om	komend	jaar	het
negatieve	resultaat	zoveel
mogelijk	te	beperken.

Hiernaast	de	begroting	/
realisatie	cijfers	van	het
seizoen	2019	/	2020	en	de
begroting	seizoen	2020
/2021.

Door	de	coronacrisis	is	er
nog	géén	controle	geweest
van	de	kascommissie.	Deze
kan,	zoals	gebruikelijk	is,	nog
niet	de	Algemene
Ledenvergadering	adviseren
om	het	bestuur	decharge	te
verlenen.	Komende	weken
zal	dit	alsnog	via	de	digitale
snelweg	gebeuren	en
schriftelijk	worden
vastgelegd.

Ik	hoop	voor	iedereen	binnen
de	club	dat	er	weer	snel
gevoetbald	mag	worden	en
dat	er	zowel	fysiek	als
financieel	weer	een	gezonde
situatie	ontstaat.

Een	terugblik	van	de	hoofdtrainer

Van	het	jeugdbestuur
Vorig	seizoen	was	ook	voor	de	jeugd	van	OFW	een	bijzonder	seizoen.	Een	aantal	wedstrijden	is
afgelast	wegens	Covid-19.	De	jeugd	heeft	wel	doorgetraind	tijdens	die	periode.	Ondanks	deze
perikelen	was	het	een	mooi	jaar.	We	hebben	afscheid	genomen	van	een	aantal
jeugdbestuursleden.	Hier	zijn	een	aantal	nieuwe	bestuursleden	voor	in	de	plaats	gekomen.	Het
nieuwe	jeugdbestuur	bestaat	nu	uit:	Reint	Oostra	en	Jan	de	Lange	vanuit	Wapserveen	en	Rene
Flobbe,	Tjaart	Jager	en	Martin	Tarus	van	Old	Forward.

Dit	seizoen	zijn	we	begonnen	met	een	flink	aantal	jeugd	teams.	Er	is	wederom	een	kabouter
team	onder	leiding	van	Martin.	De	verschillende	leiders	zijn	terug	te	vinden	op	de	website.	We
hebben	dezelfde	trainers	bereid	gevonden	om	training	te	geven.	Ze	zijn	enthousiast	bezig	met
de	verschillende	teams.

Ook	dit	seizoen	heeft	Covid-19	ervoor	gezorgd	dat	de	competitie	er	tijdelijk	uit	ligt.	In	overleg
met	omringende	verenigingen	is	besloten	de	zaalcompetitie	eruit	te	halen.	We	trainen	daarom
langer	door	op	het	veld,	afhankelijk	van	het	weer.

De	geplande	clinic	van	sc	Heerenveen	is	voor	de	tweede	keer	afgezegd	en	we	moeten	even
afwachten	wanneer	het	weer	mogelijk	is	om	bijzondere	dingen	zoals	de	clinic	te	organiseren.

De	spelers	zijn	op	dit	moment	druk	bezig	om	loten	voor	De	Grote	Clubactie	te	verkopen.	Vorig
jaar	hebben	we	hier	een	groot	bedrag	mee	binnen	gehaald.
We	hopen	hiermee	een	flink	bedrag	op	te	halen	zodat	we	in	de	jeugd	kunnen	investeren.	Mocht
je	iemand	in	jouw	omgeving	weten	die	eventueel	OFW	wel	zou	willen	sponsoren,	geef	dit	dan
door	aan	het	jeugdbestuur.

We	doen	het	goed	met	elkaar!	We	zijn	erg	blij	met	de	inzet	van	de	vrijwilligers	en	we	hebben
een	groot	aantal	jeugdleden	en	dat	is	mooi…

Mochten	er	verbeterpunten	zijn	dan	horen	wij	als	jeugdbestuur	dat	graag..

Met	vriendelijke	groet,
Het	jeugdbestuur

Rondje	voor	de	club
Nu	de	kantine	dicht	moet	blijven	loopt	Old
Forward	veel	geld	mis.	Om	te	voorkomen	dat
onze	club	hierdoor	in	financiële	problemen
raakt	komen	we	in	actie.	Help	je	mee?

Iedereen	mag	meedoen.	Hoe	meer	rondjes,
hoe	beter	voor	de	clubkas.	Een	rondje	kost
€20,-.	Je	kunt	ook	een	kwart	rondje,	half
rondje	of	meerdere	rondjes	tegelijk	doneren.

Geef	hier	je	rondje!

Kijk	voor	meer	informatie
op	www.rondjevoorjeclub.nl

Rabo	ClubSupport
Bedankt	voor	het	stemmen	op
Old	Forward!
De	totaal	opbrengst	is	€428,93.

Bezoekadres:
v.v.	Old	Forward	De	Kievitsvelden
Linthorst	Homanstraat	18
8384	EE	Wilhelminaoord
0521	381	747	(kantine)
info@oldforward.nl
www.oldforward.nl

Postadres:
v.v.	Old	Forward	t.a.v.	Secretariaat
Linthorst	Homanstraat	18
8384	EE	Wilhelminaoord

www.oldforward.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@oldforward.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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