
Voorwoord voorzitter 

Na twee seizoenen van geen of beperkte competitie, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, 

kon er in het seizoen 2021-2022 gelukkig eindelijk weer gespeeld worden. Zowel door handbal als 

voetbal kon voornamelijk na de winterstop een bijna volledig programma gedraaid worden. Erg fijn 

voor al onze leden, toeschouwers en alle vrijwilligers voor wie het ook niet altijd even makkelijk was 

om met de steeds veranderende coronaregels om te gaan. 

De sportieve prestaties waren positief te noemen. De Dames 1 handhaafde zich prima in de 

hoofdklasse en eindigde in de middenmoot met hoofdtrainer Diego Jacobs, die ook in het seizoen 

2022-2023 hun trainer-coach is. Valken 1 bij de voetbal draaide ook een prima seizoen en mocht aan 

het einde van het seizoen zelfs nog een promotiewedstrijd spelen voor een plek in de 3e klasse, 

welke helaas net verloren ging. Remco Wachter en Gert Feld hadden zo een prima debuut als 

trainer/coach van Valken 1. Noemenswaardig was verder nog het kampioenschap van de Veteranen 

bij de senioren voetbal.  

Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met een mooie nieuwe aanwas van leden bij het jeugdvoetbal. 

Bij de handbal was het nog een hele klus om alle indelingen van teams rond te krijgen, maar 

uiteindelijk is dit wel allemaal gelukt, met een brede A jeugd en Dames 1-2 selectie. De taak van het 

indelen van teams is in het algemeen absoluut geen gemakkelijke, we proberen in deze altijd een 

zorgvuldige afweging te maken, maar kunnen helaas nooit iedereen tevreden stellen en ik hoop ook 

op begrip van ouders als het een keer niet zo uitkomt als gewenst.  

Binnen het bestuur proberen we de vernieuwing te blijven doorzetten. Niet omdat bestaande 

bestuursleden niet goed functioneren, in tegendeel, ze zijn van ontzettend veel waarde voor de club. 

Desondanks vinden we het belangrijk dat er nieuwe gezichten komen, met nieuwe ideeën en we zo 

de aansluiting met de jongere generatie kunnen waarborgen. In dit licht gaat Timo Groot het bestuur 

verlaten nadat hij in de vorige eeuw aangetreden was. We bedanken hem voor al zijn inzet in de 

afgelopen decennia. Als op en top Valkenmens zal Timo zich blijven inzetten voor onze vereniging. 

Net als vorig jaar roep ik op tot de aanmelding van nieuwe bestuursleden in verschillende functies, 

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

hierover nog in het verslag van de secretaris. 

Speerpunten voor het bestuur zullen dit seizoen o.a. zijn: meer aandacht voor gedrag op en rond het 

veld, invoering van VOG’s voor alle jeugd trainers/coaches, robotmaaiers definitief in gebruik nemen 

voor alle velden, investeren in de jeugdopleiding van handbal en voetbal en het verder verfraaien van 

de accommodatie. De komst van de nieuwe stoeltjes op de tribune (op initiatief van Jan Koster) heeft 

al veel uitstraling en comfort opgeleverd.  

Tenslotte hebben we het seizoen financieel gezien weer positief weten af te sluiten. Mede als gevolg 

van onze trouwe sponsoren en verschillende acties van diverse vrijwilligers om geld in te zamelen 

voor de club (zoals in het geval van de tribune), maar ook door goed op de kosten te letten. Ik wil 

besluiten met iedereen die betrokken is bij onze mooie vereniging te bedanken voor de inzet en 

betrokkenheid. Mocht er verder een keer iets zijn, wacht niet tot de jaarvergadering! Je kunt me 

altijd aanspreken op het complex of een mail sturen naar voorzitter@valken.com.  

 

Siegfried Kok 

Voorzitter SV De Valken 
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