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Nieuwjaarswens
Beste voetbalvrienden,
Helaas gaat zoals jullie weten de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet door. Toch wilden we de start van het nieuwe jaar niet
zomaar voorbij laten gaan, en juist na een bewogen en voor velen vervelend jaar, een kort bericht van de voorzitter als
alternatief voor de jaarlijkse nieuwjaarsspeech tot jullie richten.
Een nieuwe voorzitter?
Mijn naam is Ben van Keulen. Sinds augustus ben ik begonnen als nieuwe voorzitter a.i. in
het bestuur van vv Scharn (een en ander moet immers nog wel bekrachtigd worden in de
nog te houden Algemene Ledenvergadering). Ik ben niet nieuw in de vereniging; ik heb
sinds 2000 binnen de vereniging diverse rollen vervuld (jeugdleider, lid van commissies
zoals sponsoring en sportiviteit en respect, voorzitter jeugd, en vice-voorzitter van de
vereniging).
In 2017 ben ik door drukte met werk en zo, gestopt met het vervullen van een actieve rol
binnen de vereniging. Echter toen er het afgelopen jaar weer een bestuurswisseling
plaatsvond en ook de voorzitter Henny Jamin er mee stopte, vond ik het tijd om toch weer
de schouders eronder te zetten en samen met het bestuur de vereniging door deze
moeilijke tijd te leiden. Naast Henny is er nog een aantal bestuursleden teruggetreden. Ik wil dan ook hier de
gelegenheid nemen om ook de heren Stefan Viertel, Michel Ziesemer, Bjorn Flos, Jordy Nypels en Roel Peters, oprecht
te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Gelukkig is het vertrek van de meesten van deze bestuursleden en de
overgang gladjes verlopen en is een aantal ook aangebleven tot de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd waren.
Nog meer nieuwe bestuursleden a.i.?
Ja, om precies te zijn hebben zich naast de voorzitter een viertal nieuwe bestuursleden gemeld. Zo is Marcel Andrien
aangetreden en benoemd tot penningmeester. Franz Kieszl - ook een oude bekende in de vereniging – is algemeen
bestuurslid, met als portefeuille senioren. Tot slot heeft Tineke ‘t Lam de rol van secretaris op zich genomen en is
Annelies Linssen algemeen bestuurslid. De nieuwe bestuursaanwas is heel blij met de kennis en ervaring van de reeds
zittende bestuursleden, te weten Cheng Vermanen, Michiel Bemelmans en Patrick Cortenraede, die wederom hun tijd
en energie in vv Scharn steken.
Deze nieuwsbrief geeft de gelegenheid om enkele zaken te belichten. Zo is er binnen de jeugdafdeling het afgelopen
jaar veel gebeurd. Onder leiding van het jeugdbestuur is, samen met interim technisch jeugdcoördinator Sokratis
Panteleou, een nieuwe jeugdorganisatie neergezet waar enthousiaste vrijwilligers gezamenlijk de schouders onder
hebben gezet. Doel is om niet alleen nu in deze moeilijke tijd onze jeugd een fijne voetbalervaring te geven, maar ook
om de club toekomstbestendig te maken. Hiertoe is onder andere ook een technische (jeugd) commissie in het leven
geroepen die met veel kennis en kunde, ervaring en vooral enthousiasme aan de gang is gegaan. Alle gezamenlijke
inspanningen van eenieder, waaronder uiteraard die van de trainers zelf niet te vergeten, hebben er het afgelopen jaar
toch voor gezorgd dat iedere week een leuk voetbalprogramma voor onze jeugd (onder 18) kon worden gerealiseerd. De
meeste trainingen gingen gelukkig gewoon door en soms vonden er zelfs onderlinge mini-toernooitjes plaats. Chapeau!
Een ander verhaal was het natuurlijk voor de senioren, bij wie alle activiteiten gestopt werden, en nog steeds zijn. Net op
het moment dat een aantal teams eind november de stoute voetbalschoenen had aangetrokken en geheel volgens
RIVM-richtlijnen weer met beperkte trainingen was begonnen, brak de tweede Coronagolf uit en moest weer alles
stopgezet worden.
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Ook het plan om de competitie in januari weer op te starten kon in de ijskast, in afwachting van het zoveelste nieuwe
scenario. We houden de moed erin en we hopen dat we in de loop van 2021 weer met zijn allen op het veld mogen
staan en - beter nog - met z’n allen langs de lijn mogen staan om onze jeugd- en seniorenteams toe te juichen.
Toch hebben we ook bij de senioren niet stil gezeten. Zo zijn we druk bezig geweest met de selectie van de trainer voor
ons eerste team. In het afgelopen jaar heeft het 1e van Scharn haar doelstellingen niet kunnen naleven, maar het
komend seizoen gaan we gewoon de draad weer oppakken en hopen weer op vele succesvolle zondagen voor ons
eerste team onder leiding van Anton Vriesde. Met Anton zijn we in de afrondende fase van de verlenging van zijn
contract voor seizoen ‘21/’22 en verwachten van beide zijden een positieve uitkomst.
Natuurlijk hebben we naast ons eerste team ook nog 6 andere seniorenteams (in totaal zo’n 120 leden). De doelstelling
van zowel bestuur als de Seniorencommissie is om veel aandacht te besteden aan de recreatieve teams, bijvoorbeeld
door vele gezellige zondagen vol met voetbalplezier te organiseren. Overigens zal ook de overgang Jeugd (JO19) naar
senioren hoog op de agenda komen te staan voor het bestuur en haar commissies.
Een ander speerpunt voor het nieuwe bestuur is de afdeling meiden/dames. Waar we op dit vlak eens leidend waren in
het Maastrichtse vrouwenvoetbal, is het nu helaas nog maar een groep van beperkte omvang. We zijn momenteel
aangesloten en actief binnen het Maastrichtse samenwerkingsverband ‘VoetbalMeiden Maastricht’, samen met RKHSV
Heugem, SC Jekerdal en Leonidas. We hopen het meidenvoetbal weer nadrukkelijker op de kaart te kunnen zetten. Ook
intern zullen we actief aan de slag gaan om een nieuwe impuls te geven aan het meidenvoetbal en om van vv Scharn
weer een club te maken waar meisjes uit de stad/regio willen voetballen. Hiervoor is er zeker nog aanvulling van de
huidige commissie en het huidige kader nodig, zowel op trainers als op organisatorisch vlak.
Terugblikkend op het afgelopen jaar is er weinig ruimte geweest voor leuke dingen. De meeste activiteiten zijn niet
doorgegaan. Onze leuke en succesvolle voetbaltoernooien als de Girls Cup en de Future Cup, de Halloweentocht (waar
in 2019 nog 200 leden aan deelnamen), de mosselavond, de wintertoernooien zoals het Giel Bemelmans-toernooi en de
nieuwjaarsreceptie zijn allemaal geannuleerd. Onze bijzonder actieve activiteitencommissie staat dan ook te popelen om
in het nieuwe jaar, zodra het weer kan, het een en ander te organiseren.
De gemiste activiteiten, het kopje koffie op zaterdag en ook de “derde helft ” op de zondagen bleven uit. De kantine bleef
stil, verlaten en op slot. Hierdoor hebben we naast een hoop gezelligheid ook helaas flink wat omzet misgelopen, een
omzet waar we als vereniging op draaien. Om het financiële gemis enigszins te compenseren is er een aantal
initiatieven, zoals de merchandise-actie (het is nog steeds mogelijk om hoodies, Sjaanshirts, SjaanSjaals, mutsen en
mondmaskers, alles met het Scharnlogo te bestellen!) en de oliebollenactie. Achter de schermen is de kantinecommissie
druk bezig om zaken op het vlak van inkoop, personeelswerving, techniek en sfeer in de kantine te verbeteren. Het
brainstormen is begonnen, de ideeën talrijk. Als u interesse heeft om deel te nemen in deze commissie, laat van u
horen!
Zoals jullie begrijpen, gebeurd er ook in de voetballuwe Coronatijd het nodige achter de schermen. Het draaiende
houden van een grote vereniging als de onze, kost immers enorm veel (vrijwilligers) werk. Mocht iemand zich geroepen
voelen om een steentje bij te willen dragen aan vv Scharn: meld je gerust. De werkelijkheid van dit moment, de sociale
lockdown die verhindert dat er naar hartelust gevoetbald kan worden, en dat Scharn weer kan bruisen, staat haaks op
onze behoefte, juist in deze tijd. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat iedereen gezond blijft.
Ik wil op deze plaats echter ook stilstaan bij de slachtoffers van de pandemie, wellicht in uw naaste omgeving. We
wensen iedereen die dat kan gebruiken, veel sterkte. En ik spreek de wens uit dat de wetenschap het coronavirus onder
de knie kan krijgen en dat we het gewone leven weer zo snel mogelijk kunnen hervatten. Ik wil hier besluiten en u allen
vooral een goede gezondheid, maar ook een gelukkig en sportief nieuwjaar toe te wensen.
Mede namens de andere bestuursleden van vv Scharn,

Ben van Keulen
voorzitter vv Scharn
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