
Bestuurlijk jaarverslag 2021-2022 

 

In het seizoen 2021/2022 werd de vereniging en dus ook het bestuur in zijn aansturende rol tot aan de 

winterstop nog geconfronteerd met maatregelen vanwege het coronavirus. Na de winterstop werd dit 

snel beter en kon de vereniging eindelijk weer op ‘op volle toeren’ draaien, al kon er nog geen 

nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Verder was te merken dat de vereniging nieuw leven moest 

worden ingeblazen, omdat zowel spelende leden als vrijwilligers lange tijd niet al te actief met de 

vereniging bezig waren geweest. Gelukkig liep het op een gegeven moment allemaal weer naar 

behoren. Opmerkelijk was trouwens dat door een interventie van bijzondere opsporingsambtenaren 

de online gehouden Algemene Ledenvergadering waarbij het bestuur vanuit de kantineruimte de 

vergadering deed, gestaakt moest worden. Nadien heeft de Gemeente de ingediende klacht hierover 

beantwoord en laten weten dat dit niet terecht was omdat de kantine op dat moment niet als kantine 

maar als bestuurlijke ruimte werd gebruikt en dus de coronaregels niet werden overtreden.  

 

Voor de nog relatief nieuwe voorzitter Siegfried Kok was het door de invloed van het coronavirus op 

de verenigingsactiviteiten al met al geen gemakkelijke ‘eerste termijn’. En ook voor Frank Hand in zijn 

nieuwe rol als penningmeester was het wederom een bijzondere fase, waarbij de inkomsten en 

uitgaven zeer goed bewaakt moesten worden, met aan de ene kant wegvallende inkomsten (zoals bij 

de kantine) en aan de andere kant mogelijkheden voor steun (zoals subsidies van overheidswege ter 

compensatie van het financiële nadeel voor verenigingen vanwege het coronavirus). 

 

Het bestuur heeft gedurende het seizoen 2021/2022 zeven keer vergaderd, meestal in volledige 

samenstelling: Siegfried Kok (voorzitter), Timo Groot (vice-voorzitter en commissie accommodatie), 

Ron Laan (secretaris), Frank Hand (penningmeester) en Wendy Dekker (handbalcommissie). Het 

bestuur was getalsmatig kleiner dan de laatste jaren, waarbij ervoor gekozen is om bij handbal en 

voetbal op commissieniveau de belangrijkste operationele zaken te regelen. Dat systeem functioneert 

naar behoren.  

 

Overigens is de samenstelling van het bestuur nog wel een aandachtspunt. Na vele jaren zal Timo 

Groot stoppen als bestuurslid, een rol die hij al sinds 1999 vervult! Hieraan zal uiteraard nog de 

nodige aandacht worden gegeven. Gelukkig heeft het bestuur in Edwin Beemsterboer een kandidaat-

opvolger gevonden, zodat de portefeuille accommodatie vervuld blijft. Frank Hand is destijds min of 

meer ‘ad interim’ penningmeester geworden maar ondertussen doet hij dit ook alweer drie seizoenen. 

Ooit begon Frank Hand ‘ad interim’ als voorzitter…, maar het is toch echt noodzakelijk dat in de loop 

van dit seizoen een nieuwe penningmeester wordt gevonden, zodat Frank Hand dan daadwerkelijk 

kan terugtreden als bestuurslid. Het is en blijft de bedoeling dat het bestuur gaandeweg wordt 

vernieuwd met inbreng van de nieuwe generaties tussen de 20 en 40 jaar. Dat betekent dat zodra 

Frank Hand heeft kunnen aftreden, gewerkt gaat worden aan een goede opvolging binnen afzienbare 

tijd van Ron Laan als secretaris. Voor Timo, Frank en Ron geldt, dit ter geruststelling, dat ze niet 

verloren zullen gaan voor de club, maar dat het er vooral omgaat dat nieuwe mensen de bestuurlijke 



verantwoordelijkheid gaan dragen. Het bestuur kan niet genoeg benadrukken dat de vereniging er 

goed voorstaat en bestuurlijk vooral het op gang houden van voetbal en handbal aan de orde is. Er 

zijn meer dan voldoende mensen die hiervoor geschikt zijn, dus hierbij de oproep het bestuur niet 

teleur te stellen en mee te doen om De Valken ook de komende 5-10 jaar een ‘prachtige 

dorpsvereniging’ te laten zijn. Het besturen is dankbaar werk. 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen is er vooral aandacht geweest voor de operationele zaken. Helaas 

kwam daarbij, meer dan in het verleden, ook naar voren dat zich bij met name het jeugdvoetbal 

gedragskwesties voordeden, waarbij disciplinaire maatregelen zijn genomen. Al enige tijd is het 

bestuur bezig met het opstellen van een gedragsprotocol en de aanwijzing van vertrouwenspersonen. 

Nop Warmerdam en Lisette Bakker zijn bereid gevonden de rol van vertrouwenspersoon te vervullen. 

Binnenkort zal via uitingen op het complex aandacht worden gevraagd voor ‘normaal’ gedrag en het 

bestuur hoopt van harte dat leden, ouders en bezoekers deze oproep ter harte nemen, want het is 

verre van motiverend om je als bestuur met gedragsincidenten te moeten bezighouden. 

 

De accommodatie zit er nog steeds geweldig uit en het gerenoveerde A-veld heeft een enorme 

verbetering betekend. Vooral de proef met een robotmaaier op het A- en C-veld die de Gemeente 

heeft opgestart maakt dat deze velden er goed uitzien en uitstekend bespeelbaar zijn. Het bestuur 

heeft zelf een pilot gedaan met robotbelijning, maar om zelf zo’n apparaat aan te schaffen is te duur. 

Het clubgebouw zelf gaat door intensief gebruik sinds 2013 tegen wat groter onderhoud aanlopen. 

 

Ook de Gemeenschapsveiling kon weer in fysieke vorm worden gehouden en dat bracht voor De 

Valken, zoals steeds, een prachtige bedrag op. Wat betreft de deelname aan de volgende 

Gemeenschapsveiling in 2023 zou secretaris Ron Laan graag zijn taak als coördinator overdragen. Bij 

de overgang van parochieveiling naar Gemeenschapsveiling heeft Ron Laan deze taak op zich 

genomen, maar in combinatie met het secretariaat en de werkzaamheden voor de sponsoring is er 

reden om zijn takenpakket te verlichten. Hopelijk staat er iemand op om coördinator te worden; deze 

rol is goed te overzien in te verrichten werkzaamheden die bovendien slechts gedurende drie tot vier 

maanden per jaar aan de orde zijn, te weten van eind november tot begin maart. Voor de vereniging is 

het een belangrijke rol, want de Gemeenschapsveiling levert een grote financiële bijdrage voor de 

clubkas. 

 

De vereniging heeft in het seizoen 2021/2022 heel veel te danken aan vele vrijwilligers. Hier en daar 

zijn er wat nieuwe mensen bij gekomen, zoals bij de onderhoudsploeg op de maandagochtend. Maar 

ook zijn er enkele vrijwilligers in het seizoen 2021/2022 gestopt. Zo moest de topvrijwilliger Jaap 

Sjerps wegens gezondheidsredenen stoppen, nadat hij vele jaren de vereniging heeft geholpen met 

terreindienst op de zondag. Ook hiervoor zoekt het bestuur nog vervangers. Met een goed lopende 

terreindienst zou de club enorm geholpen zijn en anders ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 

teams zelf. Het bestuur kan deze rol zelf niet erbij hebben. 

 



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. De Valken is met het ICT-bedrijf ‘hallo,’ een specifieke samenwerking aangegaan 

waarbij het bedrijf naast directe sponsoring ook in nature diensten verleent op ICT-gebied. Ook is het 

bedrijf te zien op de toegangspoort, waar de naam ‘hallo,’ zich natuurlijk perfect voor leent. Voor de 

trouwe sponsors kon gelukkig in 2022 de jaarlijkse sponsoravond weer worden gehouden, nadat de 

twee voorgaande edities om coronaredenen waren geschrapt.  

 

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

moeilijke seizoen 2022/2023 op hen te mogen rekenen. Het is mooi dat binnenkort (18 november 

2022) voor de vrijwilligers na de jaren met corona waarin dit niet kon, de jaarlijkse feestavond weer 

mogelijk is.  

 

Door de gevolgen van het coronavirus en het tijdsverloop heeft het bestuur afgezien van het vieren 

van het 90-jarig jubileum. Maar hier stond een prachtige ‘feestdag’ tegenover bij de heropening van de 

tribune nadat hierop door een geslaagde actie van Jan Koster kuipstoeltjes in clubkleuren op zijn 

gemonteerd. Jan Koster heeft, in de voetsporen van zijn vader die eerder de oprichting van de tribune 

heeft bewerkstelligd, ervoor gezorgd dat de stoeltjes werden gesponsord en er zodoende ook nog 

eens een groot bedrag voor de clubkas overbleef. Hulde! 

 

Tot zover dit verslag vanuit bestuurlijk oogpunt over het seizoen 2021/2022, waarin het bestuur 

ondanks de toen nog bestaande strubbelingen door de gevolgen van het coronavirus, vanuit een 

overwegend positief perspectief zijn werk heeft kunnen doen. De vereniging heeft daarbij in financieel 

opzicht goed stand gehouden, waarover de penningmeester in zijn jaarverslag aan de hand van de 

jaarcijfers zal berichten. In zekere zin zijn de bestuurlijke 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.  


