
Bestuurlijk jaarverslag 2020 

 

In het seizoen 2019/2020 heeft het bestuur vanwege de gevolgen van het coronavirus een uniek 

verenigingsjaar beleefd. Ineens ging de aandacht van de activiteiten handbal en voetbal, naar een 

volledige focus op veiligheid en gezondheid alsmede financien. Het bestuur heeft getracht binnen de 

uiterst beperkte mogelijkheden die tegen het einde van het seizoen nog werden geboden de 

activiteiten op het voetbalveld en het handbalveld te laten plaatsvinden. Dat was in die fase gericht op 

de jeugd.  

 

Helaas geldt dat bij afronding van het seizoen 2019/2020 voor het coronavirus nog geen oplossing is 

gevonden, zodat de consequenties ook voor het seizoen 2020/2021 ingrijpend zullen zijn. En dat 

allemaal terwijl het seizoen in bestuurlijk opzicht zo’n mooie beginfase kende. Siegfried Kok had zich 

namelijk aangediend als nieuwe voorzitter en werd tijdens de ledenvergadering van 13 november 

2019 officieel in deze rol benoemd. Dit betekende tegelijkertijd dat Frank Hand, voorzitter sinds 2003, 

van deze rol afscheid ging nemen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, werd het afscheid van Frank Hand 

als voorzitter uitgebreid gevierd en werd Frank, in het bijzijn van zijn betrokken gezin en verdere 

familie, tot erelid benoemd.  

 

Tevens nam penningmeester Trudie Besseling afscheid. Trudie Besseling heeft vele jaren met 

zorgvuldige inzet en betrokkenheid de financiën van de vereniging beheerd. Het mooie is dat Trudie 

weliswaar uit het bestuur is getreden maar vervolgens de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen 

voor de ledenadministratie bij de afdeling voetbal. Zowel Frank Hand als Trudie Besseling hebben het 

in hun functie uitstekend gedaan voor De Valken en aan hen uiteraard veel dank daarvoor.  

 

Frank Hand blijft wel bestuurslid en is de opvolger geworden van Trudie Besseling als 

penningmeester. Hierdoor blijft de ervaring van Frank Hand binnen het bestuur gewaarborgd, terwijl hij 

in zijn nieuwe rol toch meer op de achtergrond kan functioneren. Het is en blijft de bedoeling dat het 

bestuur gaandeweg wordt vernieuwd met inbreng van de nieuwe generaties tussen de 20 en 40 jaar. 

 

Het bestuur heeft gedurende het seizoen 2019/2020 zeven keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen 

is er aandacht geweest voor de operationele zaken, maar onder leiding van Siegfried Kok is ook van 

gedachten gewisseld over de ontwikkeling van de club op langere termijn. Het bestuur heeft zich 

voorgenomen in het seizoen 2020/2021 de visie op de vereniging in de toekomst verder te 

ontwikkelen. Bij de operationele zaken ging het regelmatig over de staat van de voetbalvelden met het 

tekortschietende maaiwerk, waarover het bestuur in intensief overleg met de gemeente is. Ten tijde 

van dit bestuurlijk jaarverslag is het maaiwerk vanwege een vernieuwde opzet wel verbeterd, ook 

nadat er een wat grotere onderhoudsbeurt aan het A-veld is uitgevoerd. Maar de zorgen zijn nog niet 

definitief weggenomen.  

 



Tevens heeft het bestuur veel tijd gestoken in een nieuwe kledinglijn, waarbij Duijn Teamsport de 

kledingleverancier is geworden, nadat Muta Sport dat jarenlang heeft gedaan. De nieuwe kledinglijn 

valt, gezien de eerste ervaringen, goed in de smaak en het is ook wel praktisch dat Duijn Teamsport 

op wat kortere afstand van de Valken is gevestigd. 

 

Helaas zijn vanwege de gevolgen van het coronavirus vele activiteiten niet doorgegaan. Zo is onder 

meer de jaarlijkse sponsoravond niet gehouden, terwijl de organisatie daarvoor al was afgerond en de 

aanmeldingen binnenstroomden. In financieel opzicht is het bovendien heel nadelig dat de 

gemeenschapsveiling in Hem/Venhuizen geen doorgang vond. De opbrengst voor De Valken van 

deze gemeenschapsveiling is namelijk hoog.  

 

Vanwege de gevolgen van het coronavirus vormen de financiën uiteraard een specifiek en zorgelijk 

aandachtspunt. Hierover is in dit jaarverslag meer informatie van de penningmeester opgenomen.  

 

In de eerste fase van het seizoen 2019/2020 heeft de vereniging nog meegewerkt aan de 

totstandkoming van het lokaal sportakkoord, waarin samen met andere organisaties, verenigingen en 

de gemeente Drechterland gezocht is naar nieuwe impulsen voor de lokale sport.  

 

De vereniging heeft in het seizoen 2019/2020 heel veel te danken aan vele vrijwilligers. Hier en daar 

zijn er wat nieuwe mensen bij gekomen. Maar ook zijn er enkele vrijwilligers in het seizoen 2019/2020 

gestopt. Zo moest de topvrijwilliger Hans Keetman wegens gezondheidsredenen stoppen, nadat hij 

vele jaren de vereniging heeft geholpen met vooral jeugdvoetbal op de zaterdag. Voor zijn verdiensten 

is Hans Keetman benoemd tot erelid op de Valkendag aan het begin van het seizoen. Helaas 

overleed Hans Keetman in juli 2020. De condoleance in de kantine van de Valken was 

indrukwekkend.  

 

Naast de gewaardeerde hulp van vele vrijwilligers, mag de vereniging zich gelukkig prijzen met een 

trouw sponsorbestand. Ondanks de gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven, zijn de 

fluctuaties binnen het sponsorbestand van de Valken tot dusverre meegevallen. Al is het wel de 

bedoeling dat het bestuur, met ondersteuning van enkele anderen, het sponsorbestand gaat proberen 

uit te breiden, zodra de economische omstandigheden daar weer een basis voor bieden. Het was in 

dit verband in ieder geval mooi nieuws dat hoofdsponsor Polytechniek van het jeugdvoetbal wederom 

graag bereid was het sponsorcontract voor de duur van 5 jaar verlengen.  

 

Het bestuur dankt alle sponsors en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid en hoopt ook in het 

moeilijke seizoen 2020/2021 op hen te mogen rekenen. Het zou mooi zijn als voor de vrijwilligers de 

jaarlijkse feestavond weer mogelijk gaat zijn en voor de sponsors uiteraard de sponsoravond.  

 



Als gevolg van de gevolgen van het coronavirus heeft het bestuur afgezien van het vieren van het  

90-jarig jubileum in 2020. Uiteraard komt het bestuur hierop terug op een moment dat een feest weer 

tot de mogelijkheden behoort.  

 

Tot zover dit verslag vanuit bestuurlijk oogpunt over het seizoen 2019/2020, waarin het bestuur 

ondanks alle moeilijkheden in financieel opzicht vanuit een overwegend positief perspectief zijn werk 

heeft kunnen doen. In zekere zin zijn de onderwerpen in dit verslag een willekeurige greep uit deze 

periode; hopelijk geeft het verslag de leden een goed beeld van wat het bestuur heeft gedaan en voor 

ogen staat.  


