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Horssen, 3 januari 2020

Beste leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en belangstellenden van AAC-Olympia,
Het is zondagmiddag 3 januari, de eerste zondag van het jaar. Normaal zouden we nu in de
kantine staan met een pilsje in de hand. Maar het is even niet normaal….
Pak daarom even een pilsje uit je eigen koelkast en lees daarna even verder…
Mooi, daar ben je weer. Proost! De beste wensen voor 2021 met veel geluk, sportiviteit en
gezondheid!
Normaal zou ik iedereen verwelkomen, hadden we vanochtend een balletje getrapt en waren ook
De Streupers binnen gedruppeld. En normaal zou ik dan even met jullie terug blikken op
afgelopen jaar. Om het toch allemaal een beetje normaal te houden, blikken we op deze manier
even terug.
Ohh. Wil je er borrelnootjes bij gaan pakken? Dat is goed, ik wacht even.
Zo, nu ben je er dus helemaal klaar voor, dan gaan we verder.
Ik moet zeggen dat het wel moeilijk is, terugblikken op 2020 en hier een positief verhaal van te
maken. Want dat 2020 een bijzonder jaar is, dat hoef ik niemand te vertellen. Vanaf maart
worden we in de greep gehouden door corona en wanneer het stopt weten we nog niet.
Het jaar 2020 begon heel mooi, want natuurlijk weet iedereen nog dat Ben Rouwhorst op de
nieuwjaarsreceptie tot erelid werd benoemd. Een maandje later werd onze JO8 kampioen bij het
DSZ Martien de Reuver toernooi. Weer een paar weken later stond de Horssoloog in de kantine,
ouderwets op dreef.
En op 8 maart won ons eerste nog even met 5-1… op dat moment nog niet wetende dat het ook
de laatste wedstrijd van het seizoen was. In de maanden maart en april bleef het stil op de
complexen. Achter de schermen was er veel overleg. We hebben in deze tijd verschillende
gesprekken met andere verenigingen, de KNVB en de gemeente gevoerd. Op basis van deze
gesprekken hebben we eind april het 1ste protocol opgesteld om begin mei het voetbal voor de
jeugd weer op te pakken. Het was even zweten om een goede leidraad op papier te zetten, maar
wat was het toch fijn om de bal weer te zien rollen! En snel na de jeugd, mochten ook de
senioren weer gaan trainen.
Tot aan de zomervakantie zijn er geen wedstrijden geweest, maar is er wel heerlijk getraind. Het
protocol zijn we door nieuwe richtlijnen continu aan het bijstellen gebleven.
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De zomervakantie is voor velen ook anders geweest dan andere jaren, maar toch leek het virus
even iets verder weg. De voorbereiding op het nieuwe seizoen gingen dan ook van start met op
20 augustus eindelijk weer een wedstrijd. De weken erna viel het al direct op dat we een uitstapje
hadden gemist. Rondom thuiswedstrijden was het erg druk terwijl we maar een beperkt aantal
personen toegang tot de kantine mochten geven. Een aantal sponsoren stonden op om
partytenten aan te schaffen. Nogmaals onze dank hiervoor!
Ook in deze periode was er regelmatig overleg met verschillende verenigingen en de KNVB. Ook
zijn we half september uitgenodigd bij burgemeester Vincent van Neerbos in West Maas en Waal
om over de ervaringen te praten. En onze ervaringen lagen dicht bij de ervaringen van de andere
verenigingen.
Gezien het aantal besmettingen was het niet vreemd om het besluit te zien dat wedstrijden geen
doorgang meer mochten vinden. Lastiger werd het op dat moment hoe om te gaan met de
richtlijnen. Sporten voor senioren op 1,5 meter met maximaal 4 personen mag, maar zoek niet
naar de gaatjes in de regels zei Mark Rutte, gebruik je gezond verstand. Is voetballen voor de
senioren dan wel of niet de bedoeling? KNVB promoot in dit geval wel het doorgaan van sporten,
hetgeen natuurlijk te begrijpen is vanuit een sportbond. De gemeente verwees naar het besluit
van de Veiligheidsregio. En hier zie je vervolgens verenigingen verschillend mee omgaan.
Begin december was er toch nog een leuke verrassing, bij de training van onze jongste jeugd
verschenen onverwachts een aantal Pieten.
De week daarna merkten we het aantal besmettingen in de omgeving toenemen. Ook hoorde we
dat onder onze leden een aantal besmette jeugdspelers waren. Hierop hebben we de keuze
gemaakt om het trainen ook even op stop te zetten. Wanneer we weer kunnen starten met
trainen is nu nog niet bekend, maar hier houden wij de elftallen van op de hoogte.
Als bestuur hebben we gedurende dit traject een aantal keuzen moeten maken. Moeilijke keuzen,
want in alle gevallen hadden die betrekking op minder doen dan we willen en in sommige
gevallen zelfs dan wat we mogen. Keuzen welke we maakten ter bescherming van jullie en jullie
naasten. En wat is het fijn als we dan de positieve reacties lezen op keuzen welke we maakten!
Sportieve resultaten zijn voor de rest van het seizoen niet het belangrijkste. Laten we vooral
gezond blijven en genieten van de mogelijkheden welke we dit seizoen nog krijgen.
Ja, een heel verhaal als je zo terugkijkt. Pak maar even snel een nieuw pilsje voor we verder
gaan.
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Vele vrijwilligers zijn actief voor onze vereniging. Natuurlijk alle leiders, trainers en bestuursleden,
maar ook verschillende commissies die actief zijn. Onze dank aan al deze vrijwilligers!
Zoals bij elke nieuwe start van het seizoen, zijn er ook dit seizoen enkele vrijwilligers geweest
welke pas op de plaats gemaakt hebben. Voor deze mensen: bedankt voor jullie inzet! En bewust
noem ik geen namen, omdat er zoveel mensen actief zijn, dat de kans te groot is dat ik een naam
vergeet.
Alleen 1 iemand wil ik wel in het bijzonder noemen: Peter van Horssen. Jarenlang heeft hij de
technische zaken voor de jeugd verzorgd. Nogmaals de complimenten hoe hij dit gedaan heeft,
want het is een klus welke niet meevalt met helaas wel teruglopende vrijwilligersaantallen en
wensen van ouders. Peter: bedankt voor je inzet en gelukkig zien we je nog steeds als vrijwilliger
op het veld!
Als bestuur kijken we ook al weer vooruit naar het volgend seizoen. Na dit seizoen is Bram van
Kampen 3 seizoenen trainer van ons eerste. Een mooie tijd welke we 3 jaar geleden ook als
intentie hebben afgesproken. Samen hebben we dan ook besloten dat Bram op zoek gaat naar
een nieuwe uitdaging zodat hij zich kan blijven ontwikkelen. Bram, bedankt voor al je inzet
gedurende alle jaren binnen AAC-Olympia, we zullen je nog wel blijven zien, want je trapt ook
graag zelf een balletje bij het 4de.
We kunnen jullie ook al onze nieuwe trainer presenteren: Kevin Joosten. Kevin is geen
onbekende, hij heeft enkele jaren ons jeugd getraind en de laatste 2 seizoenen is hij assistent bij
het eerste geweest. Na Bram alweer een jonge trainer waar we trots op zijn. Succes Kevin!
Voordat ik afsluit, wil ik nog even stilstaan bij jullie. Want wat zouden we toch zonder jullie zijn?
In september hebben we met een kleine groep een constructieve digitale ledenvergadering
gehad. Helaas hebben we hier een negatief resultaat op de begroting moeten presenteren
doordat de kantines zijn gesloten. En wellicht wordt het resultaat nog negatiever als komend half
jaar nog weinig gebruik gemaakt kan worden van de kantines.
Wat is het dan mooi om te zien dat alle sponsorbijdragen en contributies netjes worden betaald,
we zien hierin geen verandering t.o.v. andere jaren. Dit is zo belangrijk voor ons, want daarmee
laten jullie de betrokkenheid zien en houden we de schade zo beperkt mogelijk. Onze dank
hiervoor!
Wat 2021 ons allemaal precies gaat brengen, weten we niet. Het eerste half jaar zal in ieder
geval bijzonder blijven, want een normale competitie zit er niet in. We hopen jullie wel snel weer
te mogen begroeten op onze complexen en dat we ook snel weer een activiteit kunnen
organiseren. Maar de gezondheid staat voorop!
Allemaal het beste voor 2021! Tot snel!
Met sportieve groet,
Namens bestuur AAC-Olympia
Frank Groenen
voorzitter

