
Voorwoord voorzitter 

Het seizoen 2020-2021 was wederom één om snel te vergeten.  Voor de tweede keer had de uitbraak 

van het coronavirus een grote impact; toen we nog maar net begonnen waren met het seizoen was 

het alweer ten einde. Competitie werden wederom stilgelegd en uiteindelijk niet meer hervat. 

Gelukkig kon de voetbaljeugd bijna het hele seizoen doortrainen en onderling nog wat wedstrijden 

spelen. Net als vorig seizoen moesten ook nu veel van onze vrijwilligers zich in bochten wringen om 

er toch nog iets van te maken. Ook voor onze leden viel het niet mee om de motivatie te houden, dit 

gold met name voor de handbalsters die het meest te lijden hadden onder de corona maatregelen 

aangezien een groot deel van het seizoen ook niet getraind kon worden. 

Over de sportieve prestaties is weinig te vermelden aangezien er bijna geen competitie gespeeld is.  

De handbal selectie zal in het seizoen 2021-2022 onder leiding staan van Diego Jacobs, hij zal ook de 

trainingen van de A jeugd voor zijn rekening nemen. Bij de voetbalselectie hebben we voor het eerst 

in de geschiedenis een trainersduo: Remco Wachter en Gert Feld. Mooi om te zien dat dit vanuit 

onze eigen vereniging wordt ingevuld aangezien Remco en Gert hiervoor bij de jeugd actief waren.  

Verder is goed om te zien en belangrijk dat we nog steeds ook lagere seniorenteams in de vereniging 

hebben en tevens een veteranen team. Tenslotte starten we het nieuwe seizoen in de jeugdvoetbal 

ondanks de coronaperikelen met heel veel nieuwe leden, voor de oudere jeugd blijft het wel een 

continue uitdaging om de verbinding met de club te blijven behouden. 

Binnen het bestuur vonden aan het einde van het seizoen een aantal wijzigingen plaats; Jeroen 

Bleeker, Marijke Laan en Peter Bakker stopten nadat ze allen meer dan 10 jaar actief waren geweest 

binnen het bestuur. Deze echte Valken mensen wil ik hierbij nogmaals bedanken, ze blijven nu nog 

steeds betrokken bij de Valken en dat is erg mooi om te zien. Ondanks dat we als bestuur een goede 

bezetting hebben, zijn we wel nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden in verschillende 

functies, dus lijkt het je wat om bij dit gezellige en betrokken bestuur te komen, laat het weten!  

De jaarvergadering zal op 19 november plaatsvinden en zal zover het nu voor staat, dit jaar weer in 

de kantine zijn nadat het vorig jaar voor het eerst online was. Tijdens de jaarvergadering zullen we 

ook wat verder ingaan op de verschillende commissies die binnen de Valken actief zijn. Zonder deze 

commissies kan de Valken niet goed draaien en zijn een belangrijke pijler binnen de vereniging. 

Gelukkig hebben we financieel gezien ondanks alles het seizoen 2020-2021 positief weten af te 

sluiten als gevolg van het feit dat de meeste leden en sponsoren onze club trouw zijn gebleven, waar 

we uiteraard zeer blij mee zijn. Maar ook als gevolg van de acties vanuit de Rabobank, 

Gemeenschapsveiling, Wijncommissie en een aantal steunprogramma´s vanuit de overheid.   

Terwijl ik dit schrijf worden er weer nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Ondanks dat dit weer 

de nodige uitdagingen zal geven, zien we als bestuur uiteindelijk de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. Sporten is belangrijk voor ieders gezondheid evenals de gezelligheid van een vereniging op 

het dorp waar iedereen terecht kan, ook als het een keer niet zo lekker gaat. Ik wil besluiten om 

iedereen die betrokken is bij onze mooie vereniging te bedanken voor de inzet en betrokkenheid.  

Siegfried Kok 

Voorzitter S.V. De Valken 

 

 


