April 2020

Nieuws uit het bestuur
•

Jan Pullen nieuwe voorzitter v.v. Bruchterveld

•

Woord van voorzitter Jan Pullen

•

Nieuwsupdate bestuur

•

Nieuwjaarsreceptie

•

Maatregelen n.a.v. het Coronavirus

•

Verduurzaming

•

(Nieuwe) trainers en begeleiding

•

Nieuwe wedstrijdsecretaris

Jan Pullen nieuwe voorzitter v.v. Bruchterveld
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering (oktober 2019) is Jan Pullen toegetreden tot het
bestuur. Op dat moment was hij al gevraagd om voorzitter te worden, maar heeft hij aangegeven
hiervoor eerst een “inwerkperiode” te willen hebben. Eind 2019 is de vraag opnieuw gekomen en
heeft Jan tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt dat hij de nieuwe voorzitter van
v.v. Bruchterveld wordt. Hiermee krijgen we als club een geweldige vervanger van onze vorige
voorzitter: Henk Reinders.
Woord van voorzitter Jan Pullen
Allereerst wil ik jullie nogmaals allemaal bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben als
voorzitter van onze voetbalvereniging Bruchterveld.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder wat betreft het Coronavirus. Dit betekent dat we zaterdag
niet naar ons mooie sportpark kunnen. Een rare gewaarwording, een “rare” invulling van de zaterdag.
Wat gaan we doen op de zaterdagen, zal menigmaal uit onze monden zijn gekomen. Maar toch is dit

maar bijzaak als je ziet wat voor impact dit virus heeft. Mensen om ons heen, dichtbij of verder weg,
worden ziek of vallen weg. Dat doet pijn en geeft verdriet. En wat te denken van de economische
gevolgen van deze crisis. Al met al houdt het ons wel bezig. Laten wij in ieder geval proberen om gezond
te blijven en de maatregelen, die de overheid en het RIVM nemen, opvolgen ook al stoot ons dat soms
tegen het zere been.
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gelezen, volgen wij de adviezen van overheid en RIVM en zullen we
dit blijven doen. Op de persconferentie van 21 april is bekend gemaakt dat sporten voor jeugdleden
tot 18 jaar onder voorwaarden weer mogelijk wordt gemaakt. Op dit moment zijn we in afwachting
van de gemeente hoe we hier invulling aan kunnen gaan geven. We verwachten komende week te
kunnen communiceren op welke manier we hiermee aan de slag kunnen.
Als club vernemen wij ook de financiële impact van deze crisis. We missen inkomsten uit onze kantine.
Mede hierdoor hebben we besloten om de contributie te blijven innen, zodat we de club in leven
houden. Ook worden andere steun mogelijkheden van gemeente en overheid onderzocht. Gelukkig
hebben we als club een gezonde financiële positie en kunnen we tegen een stootje. We hopen dan
ook dat jullie, leden en sponsoren, ons blijven steunen zodat we, wanneer het weer mogelijk is, onze
geliefde sport weer kunnen uitoefenen.
Een aantal van onze sponsoren zullen ook geraakt worden door de coronacrisis. We wensen hierbij
alle sponsoren sterkte en doen een beroep op u om onze sponsoren vooral in deze moeilijke tijd te
steunen. Denk bij uw aankopen aan onze sponsoren!!
Ook voor ons als bestuur zijn dit rare tijden. Op afstand vergaderen. Apart om te doen maar toch is het
goed om elkaar op de hoogte te blijven houden. Ook zullen grote investeringen, zoals duurzaamheid,
verplaatsing van fietsenstalling, voorlopig uitgesteld worden. Wel is er een offerte opgevraagd om het
buitenwerk van onze kantine en kleedkamers te schilderen.
Pas goed op jezelf en je omgeving en hopelijk tot snel!
Hieronder volgen nog een aantal zaken die we als bestuur graag met jullie willen delen.
Nieuwsupdate bestuur
Eén van de eerste voorstellen van onze nieuwe voorzitter was het publiceren van een nieuwsupdate
uit het bestuur. Hiermee werd meteen ingestemd en dus lees je nu de eerste nieuws-update. In deze
rubriek (eens per kwartaal) zullen veel zaken die in het bestuur zijn besproken worden gepubliceerd.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 4 januari vond zoals gewoonlijk de snertloop en de snertwandeling plaats. Tricolore heeft
samen met de kantinecommissie dit evenement perfect georganiseerd. Een ieder die deelnam aan of
de wandeltocht of het hardlopen was zeer te spreken en de snert smaakte heerlijk. Hopelijk kunnen
we deze traditie nog lang in ere houden. Aansluitend was de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de speech
werd teruggekeken op het jaar 2019, een jaar met dieptepunten maar ook zeker hoogtepunten. Denk
hierbij aan de kampioenschappen van VR25+, JO13, JO11 en het zaalvoetbalteam. Ook de promotie
van het eerste elftal naar de derde klasse mocht niet vergeten worden.
Verduurzaming
Een onderwerp dat ook werd besproken tijdens de receptie is het verduurzamen van ons clubgebouw.
Hiermee zijn een aantal vrijwilligers al een tijdje bezig en in de komende periode zal het e.e.a. worden
besproken in het bestuur om tot een goed voorstel te komen. Hierna zullen we de leden, jullie,
uitnodigen om samen met ons naar de plannen te kijken. Hierbij zullen we ook de investeringen die
hiervoor nodig zijn bespreken. Uiteindelijk zal een juiste keuze gemaakt moeten worden om de
verduurzaming op een verantwoorde manier uit te voeren.
Nieuwe trainers en begeleiding
In het nieuwe jaar is het altijd de tijd om met de trainers en leiders in gesprek te gaan over het nieuwe
seizoen. Inmiddels zijn we hiermee gestart en kunnen we het volgende melden. Bij het 1e elftal wordt
Job Lamberink onze nieuwe trainer. Gert Veneman (ass. trainer), Bert Godeke (leider) en Esmee
Schepers (verzorger) hebben aangegeven nog een jaar door te gaan.
Bij het 2e elftal hebben we Arno Kerssies aangetrokken als nieuwe trainer. Met de leiders zijn we nog
in gesprek. Hans op de Haar zal komend seizoen de nieuwe trainer worden van Vrouwen1 en Roel
Altena zal JO19 gaan begeleiden als trainer.
Arjan Godeke die dit seizoen JO11 traint, heeft aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen.
Met de overige trainers en leiders lopen de gesprekken nog. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen
afronden zodat we kunnen laten weten wie volgend jaar doorgaan en welke vacatures we nog hebben
om in te vullen.

Nieuwe wedstrijdsecretaris senioren
Bert Meijerink heeft onlangs aangegeven de ontstane vacature van wedstrijdsecretaris in te willen
vullen. Hij volgt hiermee Tinus Valkman op. Als bestuur zijn we hier ontzettend blij mee en wensen wij
Bert veel succes in zijn nieuwe rol.
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