
Bestuurlijk jaarverslag 2021 

 

Bij ingang van het seizoen 2020/2021 heeft het bestuur aandacht gehad voor de nieuwe kleding 

waarin diverse teams gingen spelen, omdat er nieuwe (hoofd)sponsors waren. Bij handbal is café De 

Roode Leeuw (met als co-sponsor Tulpen.Nu) de hoofdsponsor geworden en het bedrijf DWB 

Aannemers werd algeheel hoofdsponsor en shirtsponsor van Valken 1. Met dank aan de voormalige 

hoofdsponsors Timmerbedrijf De Groot en Van Diepen Van der Kroef Advocaten, die deze rol 

jarenlang hebben vervuld. Op het gebied van de kledinglijn zijn trainers en coaches van 

verenigingsjassen voorzien. 

 

De gevolgen van het coronavirus speelden de vereniging ook in het seizoen 2020/2021 parten. 

Sommige dingen konden geen doorgang vinden en veel dingen die wel door konden gaan hadden 

met aanpassingen of beperkingen te maken. Maar al met al heeft De Valken zich goed door deze tijd 

heengeslagen, zowel organisatorisch als financieel. Aangezien grootschalige evenementen geen optie 

waren, is het 90-jarig jubileum niet gevierd. Aanvankelijk werd gedacht aan uitstel, maar het moment 

lijkt nu wel voorbij om het nog afzonderlijk te vieren. In de ‘coronatijd’ was er nog een prachtige, zeer 

geslaagde online pubquiz, die voor de saamhorigheid binnen de verenging en de beleving van het 

clubgevoel bij de leden op dat moment van grote betekenis was. 

 

Het bestuur heeft gedurende het seizoen 2020/2021 vijf keer vergaderd. Dat gebeurde vrijwel steeds 

in de volledige samenstelling met Siegfried Kok (voorzitter), Timo Groot (vice-voorzitter en commissie 

accommodatie), Ron Laan (secretaris), Frank Hand (penningmeester), Jeroen Bleeker (commissie 

jeugdvoetbal), Marijke Laan (commissie handbal), Wendy Dekker (commissie handbal) en Peter 

Bakker (commissie seniorenvoetbal). Aan het einde van het seizoen namen Marijke Laan, Jeroen 

Bleeker en Peter Bakker afscheid. Met een gezellig etentje heeft het bestuur van deze 

afscheidnemende bestuurders, die veel voor De Valken hebben gedaan en betekend, afscheid 

genomen en aan hen uiteraard veel dank gezegd. 

 

De vrijgevallen posities in het bestuur worden sindsdien op een andere manier ingevuld. Het is voor 

het bestuur wel belangrijk dat zowel bij jeugdvoetbal als handbal de ondersteuning vanuit de 

commissies goed verloopt en er wordt ook gezocht naar een wedstrijdsecretaris voetbal. Iemand die 

voldoende bedreven is met (eenvoudige) digitale systemen en goed kan communiceren, kan als 

wedstrijdsecretaris een belangrijke en leuke bijdrage leveren aan de club.  

 

Het bestuur heeft met de Gemeente intensief contact gehad over het maaiwerk en onderhoud. Dit 

heeft uiteindelijk geleid tot volledige renovatie van het A-veld en richtsnoeren voor het maaiwerk, al 

moet dat laatste zich vooral in de praktijk bewijzen. Hopelijk gaat het met maaien beter dan lange tijd 

het geval was. Het A-veld is in ieder geval nu van goede kwaliteit met de nieuwe ondergrond en 

grasmat en zelfs een ondergrondse beregening. 

 



Op sponsorgebied kon er door corona geen sponsoravond worden gehouden. Gelukkig blijven de 

sponsors de vereniging trouw. Wel zijn er wat sponsors gestopt, om begrijpelijke redenen, en wordt 

het voor het bestuur tijd om met wat steun van anderen op zoek te gaan naar nieuwe sponsors om het 

bestand goed op peil te houden. Gelukkig zijn alle hoofdsponsorposities vervuld de komende jaren. 

 

Dankzij een online variant van de Gemeenschapsveiling in Hem/Venhuizen heeft De Valken weer een 

mooi bedrag mogen ontvangen. Ook door de Rabo ClubSupport actie en de jaarlijkse wijnactie waren 

er mooie inkomsten. Vanwege de gevolgen van het coronavirus vormen de financiën uiteraard een 

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

opgenomen.  

 

Wat betreft de accommodatie geldt dat het verenigingsgebouw alweer acht jaar intensief wordt 

gebruikt. Daardoor komen er wat onderhoudspunten naar voren die bij zo’n tijdsverloop en gebruik te 

verwachten zijn. 

 

De vereniging heeft in het seizoen 2020/2021 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 2020/2021 

gestopt, zoals Piet Davidzon die als secretaris, bij de sponsorcommissie en op het gebied van kantine 

beheer veel voor de vereniging heeft betekend, waarvoor veel dank. 

 

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

moeilijke seizoen 2021/2022 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.  

 

Tot zover dit verslag vanuit bestuurlijk oogpunt over het seizoen 2020/2021, waarin het bestuur 

ondanks alle moeilijkheden met het coronavirus 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, maar wel een duidelijk beeld van de bestuurlijke bezigheden.  


