
  

 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsboodschap 2021 
 
Beste Oranje-Witters, vrienden, 
 
Vorig jaar rond deze tijd stonden we schouder aan schouder in onze 
gezellige kantine. Ik nam het voorgaande jaar met jullie door en schetste de 
ontwikkelingen voor het nieuwe jaar. En we zetten, traditiegetrouw, onze 
jubilarissen in het zonnetje. Een ouderwets gezellige clubavond. Maar toen 
werd het maart… 
 
Onzekere tijd 
Per direct geen voetbal meer, kantine en complex gesloten, onzekerheid 
alom. We moesten allemaal zoveel mogelijk vanuit huis werken, de 
kinderen konden niet meer naar school en niet meer naar de club. 
Ondernemers en ook verenigingen gingen een onzekere tijd tegemoet. 
Vanuit de overheid zijn er vanaf die tijd steeds wijzigende voorschriften 
gekomen. Wij hebben hierop als Oranje Wit gereageerd door een 
Werkgroep Corona in het leven te roepen. Dit team komt na een 
persconferentie van onze premier online bij elkaar om te overleggen hoe 
we als vereniging zo goed mogelijk in kunnen spelen op de wijzigingen. 
Uitgangspunt is daarbij om zoveel mogelijk te organiseren binnen de 
grenzen van de beperkingen die ons opgelegd worden. De werkgroep staat 
in nauw contact met de gemeente en met de KNVB om alles zo goed en zo 
veilig mogelijk te regelen.  
 
Flinke klus 
Jullie zullen begrijpen dat dit een flinke klus was en nog steeds is. Het vergt 
veel inspanning van onze vrijwilligers en creativiteit van onze trainers, 
leiders en andere betrokkenen. Zo werd er in no time een kiss-and-ride-
oplossing gecreëerd om kinderen op een veilige en soepele manier naar de 
club te kunnen brengen. Zodra het weer mocht, werden er activiteiten voor 
alle leden georganiseerd zoals voetgolf, een sponsorloop, een 
fietstoertocht, onderlinge toernooitjes en wedstrijden, en ga zo maar door. 
En toen ergens in mei ook de kantine en het terras, onder voorwaarden, 
weer open mochten, zijn onze vrijwilligers van de kantine hard aan de slag 
gegaan om dit allemaal op een veilige manier mogelijk te maken. Er 
werden afhaalpunten gemaakt, looproutes bepaald, zitplaatsen ingericht en 
regels opgesteld die we moesten volgen om op een veilige manier elkaar 
weer te kunnen ontmoeten. Het moet mij wel van het hart dat het me tegen 
is gevallen dat sommige leden van onze vereniging zich maar moeilijk aan 
de benodigde maatregelen konden houden. Je kunt je voorstellen dat dit 
een hard gelag is voor de vrijwilligers die zich daar sterk voor hebben 
gemaakt en verantwoordelijk voor voelden. Het bestuur wil van de 
gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers die bovenstaande zaken 
mogelijk hebben gemaakt nog eens extra te bedanken. Hun inzet betekent 
veel voor onze vereniging en onze leden.  
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Relativeren 
Inmiddels is het weer januari en zijn we bijna een jaar verder sinds de 
eerste lockdown. En we zitten er nog, of weer, volop in. De kantine is nog 
steeds dicht, sporten mag alleen onderling en voor iedereen boven de 17 
slechts in tweetallen, en er is nog geen zicht op wanneer de competitie 
weer hervat gaat worden. De competitie van vorig seizoen is uiteindelijk 
niet meer voortgezet, hetgeen niet voor alle teams negatief uitpakte. Het is 
zeer onzeker hoe en of de competitie dit jaar een vervolg krijgt. Het virus 
raakt ons nog steeds hard. Financieel, sociaal-maatschappelijk maar ook 
fysiek. Er zijn leden die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Als we 
daaraan denken, dan relativeert dat de andere problemen die we ervaren 
door corona. Onze gedachten gaan dan ook uit naar deze leden en hun 
naasten. We wensen hen sterkte en beterschap toe.  
 
Sponsorsteun 
Hoe de toekomst er voor onze vereniging uit gaat zien, kunnen we nog niet 
zeggen. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging die kan 
bouwen op trouwe vrijwilligers, een ruim ledental en betrokken sponsoren. 
Een woord van dank gaat ook uit naar deze sponsoren. Want hoewel het 
economisch landschap er heel anders uitziet dan een jaar geleden, zijn we 
trots te kunnen melden dat we maar weinig sponsoren hebben verloren in 
deze crisis en zich zelfs nieuwe sponsoren hebben aangemeld om onze 
club financieel te ondersteunen. Zonder hun steun zouden wij onze leden 
geen sportactiviteiten kunnen bieden en onze sociale taak niet kunnen 
uitvoeren.  
 
Belangrijke plek 
Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Inmiddels hebben 
de vaccins ons land bereikt en zijn de eerste inentingen gegeven.  De 
financiële steun die de overheid biedt, zorgt er mede voor dat wij door deze 
crisis heen gaan komen. Dus zodra het leven weer enigszins normaal gaat 
worden, staan wij klaar om de activiteiten - binnen de grenzen van de dan 
geldende mogelijkheden - met elkaar te organiseren. We kunnen elkaar 
dan hopelijk weer snel ontmoeten in de kantine, op het terras, in de 
kleedkamer en/of op het veld. En daar kijken we naar uit. Want als één ding 
duidelijk is geworden in deze bijzondere tijd, dan is het wel wat een 
ongelooflijk belangrijke functie onze mooie vereniging in het leven van 
velen speelt. En dan hebben we het niet alleen over de voetbal-, tennis- of 
biljartsport. We hebben het dan vooral over het feit dat onze vereniging een 
belangrijke plek is in onze samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, 
steun vinden en vriendschappen sluiten. Dat besef is er vooral nu al deze 
zaken even niet meer zo vanzelfsprekend zijn.  
 
Onvermoeibare vrijwilligers 
Iets anders wat in deze tijd maar weer eens al te duidelijk is gebleken, is 
het feit dat onze vereniging kan bouwen op een groep onvermoeibare 
vrijwilligers. Hoe zij steeds weer de motivatie opbrachten om onder de 
gewijzigde omstandigheden zoveel mogelijk activiteiten mogelijk te maken, 
maakt mij ontzettend trots. Wat een giganten zijn dat! Want deze tijd vergt 
extra veel vrijwilligers en extra veel van de mensen die al zoveel voor de  



  

 
 
 
 
 
vereniging, dus voor jullie, doen. Opeens moesten er poortwachters 
komen, mensen die het verkeer regelden, vrijwilligers die extra activiteiten 
wilden organiseren. Er is een heuse voetgolfbaan gebouwd en er zijn acties 
op touw gezet om de financiële gaten te vullen. Onze vereniging is hoog in 
het klassement van ‘Rondje voor je club’ geëindigd en ook de 
lotenverkopers en organisatoren van De Grote Clubactie hebben weer heel 
wat geld binnen gehaald om te kunnen bouwen aan een gezonde 
toekomst. Wij zijn die vrijwilligers veel dank verschuldigd, zeg ik nogmaals. 
En ik roep de leden, ouders en andere betrokkenen die de handschoen nog 
niet hebben opgepakt, hierbij op om dit alsnog te doen. Er is veel te doen 
om een vereniging draaiende te houden. En als wij onze bestaande 
vrijwilligers niet willen overbelasten, dan zijn er echt meer handen nodig. 
Meld je aan! 
 
Achter de schermen 
De contracten met de staf van ons eerste team zijn verlengd en achter de 
schermen wordt ook hard gewerkt aan de selectie. Onze trainer van het 
tweede, Björn Vlasblom, gaat onze vereniging verlaten om elders een 
eerste team te kunnen gaan trainen en zo zijn papieren te kunnen halen. 
Wij wensen Björn heel veel succes toe en hopen hem in de toekomst weer 
terug te zien op ons warme nest. Achter de schermen is ook doorgewerkt 
aan het verkeers- en parkeerprobleem bij onze vereniging. We zijn al ruim 
15 jaar in  gesprek met de gemeente om een oplossing te vinden. Maar dit 
is steeds om diverse redenen niet gelukt. Als je onlangs op het complex 
geweest bent, heb je kunnen zien dat er inmiddels toch ontwikkelingen zijn. 
Met de keuzes die de gemeente gemaakt heeft, bereiken we in onze ogen 
geen ideale situatie. Aan de andere kant hopen wij dat de aanpassingen 
die gerealiseerd worden enigszins bij gaan dragen aan de oplossing van 
het probleem. We gaan het zien. 
 
Jubilarissen 
Normaal gesproken zouden we na de toespraak van de voorzitter overgaan 
tot de huldiging van onze jubilarissen. Leden die onze club al vele jaren 
trouw zijn en zich ook in veel gevallen vrijwillig inzetten om de club 
draaiende te houden. Helaas kunnen we de jubilarissen dit jaar niet tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zetten. We buigen ons over 
alternatieven om dit op een andere manier, coronaproof, alsnog te doen. Of 
we moeten wachten tot het moment dat het wel weer mogelijk is. Houd 
hiervoor onze site en de social-mediakanalen goed in de gaten. Het zal 
jullie niet ontgaan zijn dat Oranje Wit inmiddels kan bouwen op een erg 
actieve en professionele groep vrijwilligers die onze communicatie verzorgt. 
Deze mensen zullen de huldiging van onze jubilarissen extra aandacht 
geven nu dit niet in een volle kantine kan. 
 
Tot slot wil ik jullie aandacht vragen voor de leden die alleen zijn, een 
partner moeten missen en extra hard geraakt worden door het feit dat we 
afstand moeten houden van elkaar. Een simpel telefoontje of berichtje kan 
deze mensen goeddoen. We kennen allemaal wel iemand binnen onze 
vereniging voor wie dit geldt. Vergeet hen niet!  
 



  

 
 
 
 
 
Ik wens jullie, mede namens het bestuur van onze vereniging, een heel 
gelukkig, sportief en vooral gezond 2021 toe. Oranje-Witters, houd moed! 
Want het komt uiteindelijk allemaal weer goed en hopelijk zijn we dan deze 
vervelende periode ook weer snel vergeten. Zorg goed voor elkaar en voor 
jezelf. Blijf gezond! 
 
Namens het bestuur van sv Oranje Wit 
Jan-Willem Bozuwa, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 


