
Geachte leden, 

Op 6 april liet Andries Broekhuizen ons weten te moeten stoppen als voorzitter van 
onze vereniging. Dat deed hij met pijn in het hart! Dat betekende dat onze opdracht 
was om snel voor opvolging te zorgen. Omdat ook andere bestuursleden hadden 
aangegeven door omstandigheden te willen stoppen of binnen het bestuur van functie 
te veranderen hebben wij in een bijzondere bestuursvergadering de situatie 
geanalyseerd en een actieplan opgesteld met het doel te proberen alle knelpunten op te 
lossen. We moesten kandidaten vinden voor de volgende functies: 

-    Voorzitter ( Andries Broekhuizen ) 

-    Secretaris ( Yvonne de Haan ) 

-    Coördinator communicatie ( Corné Tuitman )     

-    Voorzitter jeugdcommissie ( Frits Bijlenga ) 

Besloten werd om de vacante functie Voorzitter jeugdcommissie niet op te vullen 
maar die commissie samen te voegen met de seniorencommissie. Ook daarvoor moest 
een voorzitter worden gezocht. 

Yvonne en Frits blijven in het bestuur actief in een andere functie. Wout Kluin was 
bestuurslid seniorenvoetbal. Door de vorming van de nieuwe commissie voetbalzaken 
komt die functie te vervallen. Wout gaat zich inzetten voor die commissie. Corné gaat 
uit het hoofdbestuur maar blijft verantwoordelijk voor social media. 

Vanaf dat moment is er keihard gewerkt aan het benaderen van personen waarvan wij 
dachten dat ze geschikt zouden kunnen zijn. Resultaat van enthousiasme, 
overtuigingskracht en positiviteit van benaderde kandidaten is dat we binnen een 
periode van vier weken ons nieuwe/vernieuwde bestuur kunnen presenteren. Hoe trots 
kunnen we daar met elkaar op zijn!! 

Het nieuwe hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden: 

- Voorzitter                                                      - Marcel Dob. 

- Vice Voorzitter                                              - Henk Bos 

- Penningmeester                                             - Nanco Bos 

- Secretaris (dubbelfunctie)                            - Sylvana Goedhart en Sandra Wijma. 

- Website- sportlink – digitalisering              - Harold Hoek. 

- Sponsoring                                                      - Frits Bijlenga 

- Projecten                                                         - Yvonne de Haan 

- Voetbalzaken                                                  - Gerard Bekkering 

Vrijdag 28 mei 2021 zijn de nieuwe leden benoemd, hebben we kennis gemaakt en 
van gedachten gewisseld over actuele onderwerpen die de komende tijd aandacht 
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vragen. 

Het nieuws over verruiming van de Corona maatregelen voor jeugd en senioren werd 
enthousiast ontvangen. Vooral het bericht over de start, aanstaande weekend, van de 
KNVB Regio Cup voor de jeugd van JO7 t/m JO17/MO17 is iets waar we al lang 
naar hebben uitgekeken. Prima omstandigheden om met enthousiasme met elkaar aan 
de slag te gaan. 

Wij, het nieuwe bestuur, willen ons inzetten voor het optimaal benutten van de 
mogelijkheden die de nieuwe maatregelen ons bieden. 

Namens het bestuur. 

Henk Bos ( vice voorzitter ) 
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