Van de voorzitter van de afdeling voetbal.

Waar begin je aan! Dat is het eerste wat ze zeggen als ze horen dat je voorzitter bent geworden
van de afdeling voetbal.
Een aantal vergaderingen van het voetbal bestuur verder zit je er middenin, want alleen luisteren
en toehoren is niet mijn sterkste kant. Ik wil me er mee kunnen bemoeien. Je ziet een club in
beweging op veel fronten, met een grote groep mensen die het mogelijk maken, dat velen de
voetbalsport kunnen beoefenen. Ik vraag mij soms wel eens af of de ouders weten wat er
allemaal nodig is om alle weken te zorgen, dat ieder kind zijn ding kan doen. Een goede reden
om een beroep te doen op jullie, ouders om bij te dragen, om dit mogelijk te maken en te
houden.
Er is gekozen om in een nieuw structuur te vergaderen en als bestuur de verantwoordelijkheden
en taken te verdelen
In onderstaand organigram wordt e.a. duidelijk. Korte lijnen en verantwoordelijkheden op die
plek neerleggen waar ze horen.

Het SVL bestuur bestaat uit:


Voorzitter:

Gerhard Roeterd



Secretaris:

Sander Kooijman



Penningmeester:

Barry van leeuwen



TC:

David bouwmeester



Algemeen bestuurslid:

Alex Cortenbach.

Tijdens de afdelingsvergadering van SVL Voetbal zullen we verder uitleg geven over deze
structuur.
De vereniging
SVL heeft een prachtcomplex met vele mogelijkheden. Chapeau voor die bestuurders en
vrijwilligers die dag en nacht op stap zijn geweest om dit te realiseren.
Wij als SVL zijn bevoorrecht met vrijwilligers. Alle functies en taken worden opgepakt. Zij zijn
de motor van SVL voetbal. Laten wij hen waarderen en ondersteunen. Het is fantastisch om te
zien, hoe mensen met plezier een bijdrage leveren. Dit heeft een positieve invloed op de club,
het ledenaantal en de diverse activiteiten die georganiseerd worden. Vrijwilligers zullen altijd
nodig zijn. De afdeling blijft dus een beroep doen op de leden. Dus als je een bijdrage wil
leveren, graag! Ook bij ons geldt: vele handen maken licht werk.
Veel dank aan onze sponsoren die zich op verschillende manieren profileren binnen en buiten
SVL Zonder hun financiële steun kunnen wij niets doen. Het is goed om te zien, dat zij ons,
ondanks de moeilijke omstandigheden, toch trouw zijn gebleven. Laten wij dat koesteren en
laten wij hen waarderen. Misschien kunnen wij, als leden, in onze persoonlijke aankopen iets
terugdoen voor ze.
Ik ben benieuwd wat het komende jaar ons gaat brengen zowel sportief als bestuurlijk en of onze
verwachtingen uitkomen zodat wij SVL verder op de kaart kunnen zetten. Ik zal proberen mijn
steentje er aan bij te dragen. Als de plannen uitkomen die in gang zijn gezet, moet dat lukken met
elkaar. Dus met frisse moed de toekomst tegemoet!
Gerhard Roeterd

