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Woord van de voorzitter
Beste voetbalvrienden(innen),
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Een bewogen jaar, dat kun je wel stellen.
2020 gaat de boeken in als een jaar waarin de wereld letterlijk “stil” stond – en het is helaas nog niet
voorbij. Corona heeft een grote invloed op onze maatschappij, onze gezondheid en ons dagelijks leven.
De gevolgen worden steeds meer zichtbaar. En hoe het verder gaat, dat zullen we moeten ervaren.

Ook onze vereniging ervaart wat het is: niet voetballen, niet naar ons gezellige sportpark kunnen in
deze coronatijd. Zo moesten we soms besluiten nemen, die we in een “normale” tijd niet hadden
genomen, zoals:


Sportpark sluiten omdat er corona is geconstateerd



Ledenvergadering tot 2x toe moeten uitstellen



Geen viering van sinterklaas voor de kleine jeugd



Snertloop die niet gelopen kon worden



Nieuwjaarsreceptie die niet door kan gaan

Gelukkig kunnen we ook constateren dat veel mooie dingen zijn:


Extra klusmorgen die georganiseerd is, waardoor ons sportpark er weer mooi bij ligt



De Rabobank Clubactie wat dit jaar extra veel geld heeft opgeleverd!



Rondje voor de club waar massaal op is gereageerd en gedoneerd.



Zwarte pieten die een rondje hebben gemaakt langs onze “kleine” jeugdspelers



Job Lamberink die zijn contract met een jaar heeft verlengd

Al met al best iets waar we trots op mogen zijn.

Wat 2021 ons brengt? We weten het niet! Belangrijkste is dat we gezond mogen blijven.

Ik wens jullie dan ook allemaal, ondanks de coronatijd waar we in leven, fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe.

Jullie voorzitter
Jan Pullen

Corona
We begonnen na de zomer vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar helaas was dit van korte
duur. De meeste teams hebben dit seizoen nog maar 3 of 4 wedstrijden gespeeld. De jeugd is gelukkig
blijven trainen en de seniorenteams mochten dan weer wel, dan weer niet in groepjes van maximaal
4 spelers op 1,5 meter wat oefeningen doen.
We hopen in het voorjaar van 2021 de ledenvergadering van 2019-2020 nog te kunnen organiseren,
eventueel online. Hiervoor krijg je te zijner tijd bericht.
Ook niet geheel onverwachts melden we dat de snertloop en de nieuwjaarreceptie in januari niet
doorgaan. Om de jaarlijkse snert niet te hoeven missen en de clubkas een beetje te spekken, verkopen
we, als de situatie dat toe laat, eind januari afhaal-snert. Zodra we meer weten, is dit te lezen op de
site en via social media.

RaboClubSupport
Jaarlijks keert de Rabobank een mooi bedrag uit aan stichtingen en verenigingen in de vorm van
RaboClubSupport. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen en per stem wordt er dan een
bedrag uitgekeerd aan de stichting of vereniging. Wat waren we blij toen we hoorden dat alle stemmen
voor v.v. Bruchterveld een bedrag van € 1.336,32 hadden opgeleverd. Een geweldig bedrag dat
gebruikt wordt voor de aanschaf van een sproei-installatie op de velden!! We willen alle mensen die
gestemd hebben ontzettend bedanken!
De stichting of verenging die daarna op de meest
feestelijke manier dit deelde op social media, werd
getrakteerd op een verdubbeling van het bedrag. Daniek,
Inge en Maikel hebben dit, door middel van het wel
bekende Trump filmpje, opgepakt en dit werd beloond
met nogmaals € 1.336,32 voor de club!! Daar zijn we
waanzinnig blij mee!

Rondje voor je club
Gelukkig zijn er regelmatig leden die meedenken over initiatieven om de club te steunen. Zo kwam
ook het idee om ons in te schrijven van Rondje voor je club. De teller staat op dit moment op 81
rondjes en in totaal € 1.620! Ook al z’n geweldig bedrag! Deze actie loopt nog tot 31 december. Dus
mocht je nog een rondje willen doen: https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=vvbruchterveld

Contractverlenging trainer 1e elftal
Het bestuur is erg blij te kunnen melden dat Job Lamberink ook
volgend seizoen hoofdtrainer is bij onze club. Het team is erg
enthousiast en ook Job heeft zin om er een jaar aan vast te
knopen. Afgelopen week hebben Jan en Job hiervoor de
handtekening gezet.

Pieten bezorgen cadeaus
Helaas kon Sinterklaas dit jaar niet naar de voetbalvereniging komen, aangezien thuiswerken het
advies is. De pieten kon het toch niet over hun hart verkrijgen om de lieve kinderen van v.v.
Bruchterveld niet te bezoeken dit jaar. Daarom hebben ze de cadeaus ingepakt en zijn ze langs de
kinderen gegaan. Sommige kinderen vonden het wat spannend, maar het cadeau, mini tafelvoetbal,
maakte het bezoek geslaagd!

Voorbereiding seizoen 2021-2022
Het duurt nog lang, maar toch zijn de eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al weer gestart.
Trainers worden gevraagd naar hun plannen, voor taken die vrij komen worden nieuwe vrijwilligers
gezocht, op de nieuwe teamindeling wordt gepuzzeld en zo nog een aantal andere zaken. Heb je zin
en tijd om volgend seizoen een taak, groot of klein, in te gaan vullen binnen onze vereniging, schiet
dan iemand van het bestuur aan om je te melden.

Als bestuur wensen we een ieder een gezond en sportief 2021, waarin we elkaar hopelijk weer snel
kunnen ontmoeten!
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