
Voorwoord voorzitter 

Het seizoen 2019-2020 zal de boeken in gaan als een jaar welke menigeen nog lang zal herinneren. 

Niet vanwege het feit dat ik in november 2019 het stokje van Frank Hand (“mister Valken”) na velen 

jaren overnam als voorzitter. Maar de uitbraak van het coronavirus drukte een zeer grote stempel op 

het afgelopen seizoen en bracht ons als club in situaties die we nog nooit eerder hadden 

meegemaakt. Stilgelegde competities, het complex dicht, niet meer kunnen sporten en toch ook 

onzekerheid over de toekomst. Verder stond het leven van veel van ons door corona op zijn kop. Dit 

alles zorgde voor een groot aanpassingsvermogen voor één ieder: de vrijwilligers, de leden, 

sponsoren maar ook het bestuur. Ik ben trots op al deze mensen, want er is nogal wat van hen 

gevraagd. 

In zo’n merkwaardig seizoen (dat in maart afgebroken werd), zou je bijna de goede sportieve 

prestaties in de eerste seizoenshelft van zowel de hand- als voetbaljeugd vergeten. Het niveau is daar 

de afgelopen jaren flink omhoog gegaan en er is veel werk verzet op voet- en handbal technisch 

gebied. Dan is het mooi om te zien dat de prestaties daar ook op volgen. Het vlaggenschip bij de 

handbal senioren had het lastig in de hoofdklasse, wat uiteindelijk voor Valken tot een uitzonderlijk 

besluit leiden om tussentijds de trainer te vervangen. Bij de voetbal deed Valken 1 goed mee in de 4e 

klasse, waarbij vaak attractief voetbal werd gespeeld. Verder is goed om te zien en belangrijk dat we 

nog steeds ook lagere seniorenteams in de vereniging hebben en tevens een goed bezet veteranen 

team. 

De jaarvergadering is nu gepland en zal dit jaar online plaatsvinden, wat ook een unicum is.  Hierin 

zullen we ook wat verder ingaan op sommige operationele zaken die het afgelopen seizoen speelden, 

zoals bijvoorbeeld de continue uitdaging om onze velden qua kwaliteit op een acceptabel niveau te 

krijgen en dat we gewisseld zijn van kledingleverancier. Verder zijn onze vrijwilligers altijd een 

belangrijk aandachtspunt. We kunnen bouwen of veel mensen, echter in de toekomst zullen we er 

meer nodig moeten hebben. Iedereen is wel bereid om iets te doen, maar in sommige gevallen 

minder frequent en daar zullen we als vereniging ook op in moeten spelen.   

Financieel gezien hebben we het seizoen 2019-2020 toch bevredigend weten af te sluiten, mede 

door een goede eerste seizoenshelft. In de tweede helft van het seizoen viel een groot deel van de 

kantineopbrengsten weg. Voor het seizoen 2020-2021 zijn de vooruitzichten op financieel gebied 

minder rooskleurig aangezien we nog steeds te maken hebben met corona en de kantine inkomsten 

grotendeels zullen wegvallen in de eerste seizoenshelft, terwijl veel vaste kosten doorlopen. Als 

gevolg van het degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren, kunnen we het als vereniging op dit 

moment dragen. Het bestuur ziet uiteindelijk de toekomst met vertrouwen tegemoet, corona gaat 

weer een keer voorbij en sporten zal altijd belangrijk blijven, evenals een vereniging op het dorp 

waar iedereen terecht kan voor de gezelligheid en een praatje. Ik wil besluiten om iedereen die 

betrokken is bij onze mooie vereniging te bedanken voor de inzet in deze lastige tijden. Hopelijk kan 

iedereen in de loop van het seizoen 2020-2021 weer volledig sporten en kunnen we elkaar als 

vanouds weer zien op de vereniging. 

Siegfried Kok 

Voorzitter S.V. De Valken 

 

 


