Verslag algemene zaken tbv Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020
Een bijzonder jaar waarin we halverwege abrupt konden stoppen door de COVID
maatregelen, maar wellicht daardoor juist zaken hebben kunnen aanpakken die normaliter
bleven liggen.
Vernieuwing boiler
Afgelopen januari is er een nieuwe boiler geïnstalleerd ter vervanging van de oude. In
combinatie met deze nieuwe boiler hebben we direct in alle kleedkamers nieuwe
douchekoppen geïnstalleerd zodat het watermanagement beter onder controle is. Een hele
grote uitgave, maar dankzij een fantastische sponsoring van één van onze “vrienden van”
genaamd Warmteservice en een duurzaamheidsbijdrage vanuit de gemeente is dit mede
mogelijk gemaakt en zijn we als club weer goed voorbereid op de toekomst.
Klussendag 14 juni 2020
Mede doordat het seizoen al in maart werd afgebroken, leek de bereidheid van vele
vrijwilligers des te groter om weer eens op het complex de handen uit de mouwen te steken.
Circa 40 man werd ingezet om weer te werken aan achterstallig en preventief onderhoud.
• Schilderwerk rondom de kantine en in kleedkamers onder de bezielende leiding van
Jaap Zwaan
• Koof in kantine getimmerd door Volkert Jan
• Velden onder handen genomen, onkruid verwijderen
• Hekwerk gerepareerd rondom het complex
• Zonnepanelen weer schoon gemaakt
Zomeronderhoud velden
Het groot onderhoud aan de velden stond gepland voor 2022 B-veld, 2026 A veld en in 2027
het trainingsveld. Door een intensieve lobby/ gesprekken zijn de velden in januari gekeurd
door Holland sport. De conclusies waren niet mals met o.a.:
• De vlakheid kan leiden tot blessures
• Veld niet stabiel om te bespelen
• Niet voldoen aan eisen NOCNSF (hoogteverschillen, glooiingen, toplaag structuur)
Dit heeft geleid dat er tijdens het zomeronderhoud al extra zand per veld verwerkt is en de
“belofte” dat de A-veld in het voorjaar van 2021 aangepakt gaat worden en B- veld ook in
een eerder stadium. Daar we te maken hebben met gemeentelijke radars, budgetten en
lokale politiek waarbij bijna ieder gemeenteraadslid een eigen prioriteit van uitgeven heeft,
wordt de beslissing langzaam maar zeker vooruit geschoven. Daar het wellicht eerst in de
nazomer op de agenda zou staan, staat het nu voor november op de agenda.
Reparatie doelen
COVID bood de kans om eindelijk eens alle doelen te laten maken. In opdracht van V.V.
Opperdoes heeft de Firma Mazcom welgeteld 14 doelen gelast en gerepareerd op locatie.
Marc Druijff heeft later op de klussendag nog wat kleine doeltjes onder handen genomen.
Kantine
Door de COVID maatregelen werd het een bijzonder jaar. Met de leukste speelmaanden nog
te komen werd de kantine conform de maatregelen gesloten in maart. De voorraad

producten werd verkocht tegen inkoopprijs en de kantine ging op slot. Juist dat men een
ritme had gevonden in de kantinediensten om zo een mooie tweede seizoenshelft tegemoet
te zien, werd deze abrupt afgebroken en moeten we nog maar afwachten hoe dit uitpakt als
het seizoen weer van start gaat na de zomer.
Op moment van schrijven weten we dat de start in september prima verliep, maar helaas
midden oktober de deuren weer konden sluiten. We hopen op recht dat men toch wel dat
ene gaatje in de agenda (om zo nu en dan een bardienstje te draaien) vrij laat en niet vol
pland met andere dingen.

Vooruitblik
• Oud papier gaat per 01.01.2021 geheel opgehaald worden door V.V. Opperdoes –
hiervoor zijn een aanzienlijk aantal vrijwilligers nodig – opgeven kan bij Wiljan van
Splunter, bij onvoldoende opgaven zullen ook ouders ingedeeld worden.
• Iedere week is er een groep vrijwilligers aanwezig om ad hoc onderhoud te plegen op
het complex. Grote nieuwe zaken staan voorlopig nog niet gepland.
Dankwoord
Voor sommigen lijkt alles maar “automatisch” te gaan en velen staan niet stil bij de
werkzaamheden die uitgevoerd worden om alles draaiende te houden. Gelukkig weten
anderen beter. Onze grote dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die wekelijk de handen uit
de mouwen steken om alles maar weer even te regelen, maken, klaarzetten of afronden.
Zonder hen geen voetbal op zaterdag, zonder hen geen doordeweekse trainingen, zonder
hen geen vereniging.
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