
Afscheidswoordje Marien Laan, 7 oktober 2022 
 

Na een 11 jaar secretaris, een 11 jaar secretaris bij de Club van 100 en een kleine 8 jaar voorzitter 

van deze mooie club te zijn geweest, vind ik het nu een mooi moment om te stoppen met het 

bestuurlijk werk voor de club. 

 

De club staat er prima voor, een kleine 200 vrijwilligers, een goed gevulde portemonnee en een 

schitterend complex en een gezonde en fijne sfeer in de club. 

 

Eenieder wil ik bedanken voor zijn/haar inzet voor vv RK EDO tijdens de afgelopen periode waarin 

ik secretaris en voorzitter mocht zijn. Dankzij jullie staat deze mooie vereniging er en zonder jullie 

lukt het niet om een vereniging draaiende te houden. 

 

De afgelopen 7,5 jaar terugkijkend, begon met de verhoging van de huur door de gemeente 

Koggenland van € 8.000,00 naar € 20.000,00, wat door de Raad van Koggenland besloten was. Dat 

was even schrikken. Dit zorgde er wel voor dat de voetbalverenigingen van Koggenland meer 

contact met elkaar hadden met elkaar en naar de gemeente. 

 

Niet positief was: de samenwerking met Kwiek die niet doorging, terwijl RK EDO daarvan de 

schuld kreeg.  

 

Positief: 

Er is een missie voor de club gemaakt wat willen we met elkaar, die nu nog goed bruikbaar is, met 

als belangrijkste items Veiligheid en met Plezier voetballen. 

Vertrouwenspersonen en VOG zijn ingevoerd en meegedaan is er met de actie van de West Friese 

voetbalverenigingen voor ASO neutraal.  

Esdege Reigersdaal mensen zijn aan het werk bij de club en het is mooi dat de sjoelclub al meer dan 

35 jaar aan de voetbalvereniging gekoppeld is, want dat is ook RK EDO, midden en sociaal in de 

gemeenschap staan.  

 

Het Beste Team van RK EDO, voor de hoofdsponsors diners zelf verzorgen in de kantine, 

wedstrijden van de Legends heren en dames tegen Veteranen en Dames 3 of 4 zijn georganiseerd. 

Walking Football is bij RK EDO opgestart en de Week van de Veiligheid, wat nu ook overgenomen 

is door de Sportraad Koggenland. 

 

Het sportcomplex is duurzamer gemaakt, een 80 zonnepanelen op de tribune, ledverlichting en 

warmtepomp en daarnaast nog andere aanpassingen zoals, tribune nw dak, de 2 terrassen gemaakt, 

kleedkamers zijn vernieuwd zodat er nu een schitterend complex staat. 

 

Ereleden en leden van Verdienste worden rond de verjaardag van de club uitgenodigd voor een 

gezellig samenzijn.  

 

Items waar ik van genoot, de diverse kampioensoptochten tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 

diverse jeugdteams, de jeugd op de zaterdagochtenden, de maandagochtendgroep, de 

sponsorcommissie, de jeugdcommissie, de scheidsrechterscommissie en natuurlijk het spel op de 

velden en de gezelligheid in de kantine en op de terrassen. 

 

De afgelopen 2 jaar waren wel aparte jaren door de corona perikelen, maar dan blijkt ook de kracht 

van de medewerkers van RK EDO, flexibel en omgaan met de zaken zoals die er zijn en doorgaan. 

 

Het kampioenschap van heren 1 en de ARAG Fairplay certificering was een mooie afsluiting van 

een periode waar ik met veel plezier op terugkijk.  



Het heeft mijn leven verrijkt, maar ook af en toe mijn bloeddruk verhoogd. Ik heb het op mijn eigen 

wijze gedaan en zo zullen de volgende voorzitters het ook weer op zijn of haar eigen wijze doen, ter, 

zullen we maar zeggen, meerdere glorie van vv RK EDO. 

 

Weet dat RK EDO in de gemeente Koggenland een belangrijke partij is, die er bij de gemeente goed 

op staat en vaak ook als voorbeeld geldt voor andere verenigingen in Koggenland. Maak daar als 

club dan ook gebruik van richting de gemeente, want dat blijft toch onze grootste sponsor. 

 

RK EDO is en blijft een mooie vereniging waar we met elkaar trots op mogen zijn. Ik geef met 

vertrouwen de symbolische hamer aan Max en Bob en heb er alle vertrouwen in dat met jullie steun 

er weer een mooie periode voor RK EDO aan zit te komen. 

 

Succes allen met onze club, met elkaar moeten we het doen en op naar de 92
e
 verjaardag en dat is 

nog een paar uurtjes. 

 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Marien Laan 

(ex)voorzitter vv RK EDO 

 

 

 


