Nieuw bestuur Veendam 1894 zit niet stil
Veendam, 4 december 2020 --- Sinds de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van
maandag 19 oktober jl. is het bestuur van Veendam 1894 weer voltallig. Wij zijn inmiddels
ruim een maand verder en het 10 personen tellende bestuur begint steeds meer op elkaar
ingespeeld te raken. Dat is nodig ook, want het is een grote uitdaging om de club door deze
lastige coronapandemie te loodsen.
Via deze weg een update van de bestuurstafel…
Wij missen jullie!
Alvorens enkele vraagstukken worden toegelicht, beginnen we met misschien wel het belangrijkste:
Wij missen jullie! Wij missen alles waar het verenigingsleven voor staat. Denk aan de saamhorigheid,
het samen optrekken om bepaalde doelen te bereiken, de gezelligheid, de warmte onderling, de
vriendschap. Voor velen is de voetbalclub een wezenlijk onderdeel van het leven. De omgeving waar
je je thuis voelt, waar je naast je dagelijkse beslommeringen even kunt ontspannen, waar je lol hebt,
waar je vriendschappen onderhoudt. Even een drankje doen aan de bar, even bijkletsen langs het
veld, wedstrijden spelen… Het verlangen naar dit alles is groot. Wij hopen dat dit binnenkort
allemaal weer terugkeert en tot die tijd proberen wij er het beste van te maken.
ALV afgelast
In de ‘normale’ tijd zal er in de maand december een Algemene Ledenvergadering worden
uitgeschreven. Gezien de huidige beperkende maatregelen is het onmogelijk om een dergelijke
vergadering te organiseren. Zodra het weer mogelijk is om zonder beperkingen bij elkaar te komen
(vergadering in meerdere tijdvakken achten wij niet wenselijk), zal het bestuur een ALV uitschrijven.
Financieel
Het zal niemand zijn ontgaan dat sportclubs loodzware tijden doormaken op het financiële vlak. Kort
gezegd komt het erop neer dat de kosten doorlopen, zonder dat er voldoende inkomsten tegenover
staan. Dat geldt ook voor Veendam 1894. Maandelijks zijn er verplichtingen op het gebied van o.a.
loon, energie, water, etc. Aan de inkomstenkant staan daar o.a. contributies, sponsorbijdragen en
inkomsten uit de kantine tegenover. Dat laatste is volledig weggevallen de afgelopen maanden en

het is onduidelijk wanneer we weer volledig open kunnen. Aangezien de inkomsten uit de kantine
een substantieel onderdeel van de begroting zijn, moeten de reserves aangesproken worden. En dat
gaat heel erg hard! Gelukkig is het bestuur erin geslaagd om enkele subsidies te innen vanuit de
overheid, maar dat neemt niet weg dat de balans tussen inkomsten en uitgaven momenteel negatief
uitvalt. Gelukkig was Veendam 1894 bij aanvang van de coronapandemie een gezonde vereniging
met enige reserves, waardoor alles momenteel kan doordraaien. Maar dit kan niet nog veel langer
gaan duren. Daarom zal er de komende periode zeer kritisch naar de kostenkant gekeken moeten
worden om ook in de toekomst een gezonde vereniging te blijven. Uitgangspunt van het bestuur is
om de club door deze periode heen te loodsen en toekomstbestendig te houden. Of het nu gaat om
jong of oud, man of vrouw, prestatief of recreatief: de club is van iedereen en het bestuur zal er alles
aan doen om alle geledingen binnen de club te dienen en niemand uit het oog te verliezen. Kortom:
Geven en nemen is het devies voor iedereen, om deze lastige tijd te doorstaan.
Sportpark
Zoals allen bekend, ondergaat ons sportpark momenteel een enorme metamorfose. Met als
uiteindelijke doel om scholengemeenschap Winkler Prins, Judoschool Veendam, Wielerclub De
Stormvogels en Veendam 1894 op een toekomstbestendige wijze te huisvesten. De omgeving
rondom het sportpark heeft nu veel weg van een bouwput, maar het einde is in zicht. Halverwege
2021 zal de oplevering gepland staan, en tot die tijd proberen we met elkaar alles zo goed en zo
kwaad als het kan te laten doorlopen.
Toegang sportpark
Denk er met elkaar wel om dat binnenkort de toegang naar het sportpark vanaf de Raadsgildenlaan is
gestremd. Ons sportpark kan dan alleen vanaf De Langeleegte bereikt worden.
Materiaalcommissie
Het bestuur is zeer content met het feit dat de materiaalcommissie weer is gevuld. Richard Ottens,
Patrick Beks en Ellen Garrelds gaan deze kar met elkaar trekken. Grote klasse! De kledinguitgifte voor
de jeugd is inmiddels geweest en we hopen dat ze de geelzwarte kleding binnenkort weer op
wedstrijddagen kunnen ‘showen’ op een gezellig en druk bevolkt sportpark De Langeleegte.
Vrijwilligers gezocht
Binnen alle geledingen van de club is Veendam 1894 op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om je
in te zetten voor de club en de gezelligheid en saamhorigheid te ervaren die het met zich meebrengt.
Laat het weten via voorzitter@veendam1894.nl of spreek iemand binnen de club (bestuurslid of
andere vrijwilliger) aan. Er is altijd wel iets wat je leuk vindt en waar je je ei in kwijt kunt.
Winterstop
De afgelopen maanden heeft Veendam 1894 binnen de gestelde maatregelen de trainingen zoveel
mogelijk door laten gaan. Ook de komende weken zal dat, daar waar mogelijk, niet anders zijn.
Desalniettemin zal ook dit
jaar een winterstop worden
ingelast. De winterstop
geldt bij Veendam 1894 van
18 december 2020 10
december 2020 tot 11
januari 2021. Laatste
trainingsavond is dus
donderdag 17 december
2020 10 december
2020.Vanzelfsprekend niet
de feestelijke afsluiting zoals het jaarlijks wordt georganiseerd. Die gezelligheid hopen wij in het

nieuwe jaar weer te kunnen bieden. Tevens snakken wij naar het hervatten van de competitie. Zodra
daar meer over bekend is, dan zal dat vanzelfsprekend gecommuniceerd worden.

Rondje voor de club
Sinds een paar weken doet Veendam 1894 mee aan de actie ‘Rondje voor de club’. Dit fantastische
initiatief is in het leven geroepen, aangezien voor vele clubs de coronapandemie grote financiële
gevolgen heeft. Dat geldt ook voor Veendam 1894, zoals hierboven viel te lezen.
Virtueel rondje
De actie ‘Rondje voor de club’ biedt iedereen, nu ons clubgebouw dicht is, wél de mogelijkheid om
een virtueel rondje te geven. Je krijgt nu geen drankje als je een rondje besteld, maar helpt Veendam
1894 in deze financieel barre tijden. Het is mogelijk om hele rondjes (20 euro), halve- (10 euro) en
kwart rondjes (5 euro) te geven. Meerdere rondjes geven (2, 5 of 10) is tevens mogelijk. De actie
loopt tot 31 december a.s.
Geef nu een rondje!
Wil je een rondje te geven? Klik dan op onderstaande afbeelding en gooi er een slag in! Op deze
manier creëren wij toch een gevoel van saamhorigheid in tijden
waarin we elkaar, hoe verdrietig dat ook is, al tijden moeten
missen.
En op deze manier helpen wij onze club om door deze zware tijd
heen te komen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en sportief 2021 zonder beperkingen!
Hopelijk tot snel!

