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Het bestuur aan het woord #1 - 2021 

 

Maastricht, 14 februari 2021 

 

 

Beste leden, 

 

Vanuit het bestuur willen wij jullie graag weer bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen onze 

vereniging in deze 1e editie van "Het bestuur aan het woord" van 2021. 

 

Bestuursmutatie 

 

Wij zijn nu een aantal maanden operationeel onderweg in de nieuwe bestuurssamenstelling. De beperkende 

samenkomstrichtlijnen vanuit de overheid hebben natuurlijk ook zijn weerslag op het dagdagelijkse 

functioneren van het bestuur en de diverse commissies. Fysieke vergaderingen zijn op dit moment zelfs uit 

den boze en iedereen probeert de zaken via online meetings en afspraken te laten doorgaan.  

 

Recent hebben wij binnen het bestuur afscheid genomen van onze nieuwbakken secretaris Tineke Reij. Wij 

bedanken Tineke voor haar geleverde werk en wensen haar verder veel geluk en succes toe. Dit betekent 

natuurlijk ook dat er weer een vacature is ontstaan en dat geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te 

melden bij het bestuur. De taken van Tineke worden voorlopig verdeeld onder de zittende bestuursleden. 

 

Senioren 

 

Sportief gezien natuurlijk een hele zware periode voor onze seniorenafdeling. Wij hopen er echter op dat in 

de komende weken toch mogelijkheden worden geschapen om minimaal weer de trainingsactiviteiten te 

kunnen starten. Wij zijn bijzonder verheugd over het feit dat onze seniorenleden de club een warm hart 

toedragen en financieel blijven ondersteunen door middel van de contributiebetaling. Het bestuur beraadt 

zich momenteel op een geste richting onze seniorenleden.  

 

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij het contract met onze hoofdtrainer Anton Vriesde hebben 

verlengd en dat hij ook in het seizoen 2021-2022 onze selectie onder zijn hoede zal nemen. Bovendien is de 

seniorencommisie hard op zoek naar een nieuwe trainer voor het 2de efltal. De huidige trainer Bart Janssen 

zal de trainerswerkzaamheden aan het einde van het seizoen neerleggen, maar blijft wel actief binnen onze 

vereniging. De invulling voor het nieuwe seizoen zullen wij melden zodra deze vacature definitief is ingevuld. 

 

Financiële situatie 

 

De club mist uiteraard vooral de inkomsten uit onze kantine. Waar mogelijk maken wij aanspraak op de 

steunmaatregelen van de overheid. En wij zijn uiteraard heel erg blij met de onvoorwaardelijke financiële 

steun van onze leden door middel van de contributiebetaling. Waar mogelijk wordt bezuinigd op de kosten 

maar de vaste lasten zijn een gegeven en die zullen betaald moeten worden. We kunnen gelukkig wel 

melden dat de financiële positie momenteel van dien aard is, dat het voortbestaan van de club niet in gevaar 

is. En dat willen we natuurlijk graag zo houden!  
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De in de vorige editie van deze serie aangehaalde merchandise en oliebollenactie hebben een leuke 

bijdrage in onze verengingskas opgeleverd. Een hele grote merci aan alle vrijwilligers en natuurlijk de 

kopers, die hebben meegedaan aan deze acties ! Natuurlijk kunnen jullie nog steeds merchandise bestellen! 

Verder werkt de commissie momenteel aan een uitbreiding van het assortiment. Uiteraard zullen we jullie 

daarvan op de hoogte houden. 

 

Enquête 

 

Onlangs hebben jullie allemaal een enquête in jullie postvak gekregen vanuit de kantinecommissie. Tot nu 

toe hebben wij al ruim 150 reacties binnengekregen ! Dat geeft wel aan hoezeer ons clubhuis eenieder aan 

het hart ligt. De commissie gaat aan de slag met antwoorden en ideeën en zal in een volgende 

nieuwsupdate resultaten en vervolgstappen met jullie delen. Heb je de enquête nog niet ingevuld en wilt 

toch nog reageren? Het kan nog enkele dagen…. Naar vragenlijst! 

 

Vrijwilligers 

 

Vorige keer hebben we al een oproep gedaan voor hulp bij het materiaalbeheer. Helaas heeft dat nog niet 

geleid tot een structurele oplossing op dit gebied. Daarom dat wij dit nogmaals onder jullie aandacht willen 

brengen. Wij zoeken naar mensen die bereid zijn om de club een aantal uurtjes per week/maand te 

ondersteunen. Em met hoe meer mensen we zijn, hoe meer we de uren kunnen spreiden. Een 

vrijwilligerspool materialenbeheer is natuurlijk het droomscenario waarmee we invulling kunnen geven aan 

het aloude gezegde “veel handen maken licht werk”.  

 

Heb je vragen of tips over zaken die je graag toegelicht wilt hebben in deze serie? Wij horen het graag! 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Marcel Andrien 

 

Penningmeester vv Scharn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Imdj9gXeeEy9JrInRoM3MK_Zg6Zr8AZHomJkSrwA8xBUNVVIUlFVNkMzV1ZUSkcxQ0cwS1pSN1ZLUy4u

