Nieuwjaarstoespraak 2019
Beste Ollandia vrienden,
2018 Was een bewogen jaar. Voor onze vereniging een jaar van onduidelijkheden en hoge verwachtingen.
Onduidelijkheid voor wat betreft de harmonisatie van de huurtarieven en de eigendomssituatie aangaande ons
sportpark en de toch wel te verwachte positieve uitkomst. En hoge verwachtingen op het sportieve vlak gezien
het getoonde spel en de samenwerking tussen spelers en technische staf in het voorafgaande seizoen.
Maar vele van jullie zullen buiten deze verenigingsbelangen om met verschillende gevoelens terugkijken op het
afgelopen jaar. Zo mag het voor de een 2019 een kopie worden van 2018 en zo zal de ander zeggen, nog zo’n
jaar hoeft voor mij echt niet meer.
Wij moeten ons dan ook ieder keer weer realiseren hoe dicht geluk en verdriet bij elkaar liggen. Ben dankbaar
voor het geluk en al het goede wat op je pad komt en zie het zeker niet als een vanzelfsprekendheid maar koester
het. Het kan zo weer anders zijn. Vandaar de tekst op de nieuwjaarskaart “Wacht niet op het speciale moment,
maar maak elk moment speciaal”.
Het geluk hebben we van dichtbij mee mogen maken als we weer een geboortekaartje mochten ontvangen van
een van onze leden, het verdriet daarentegen hebben we ook van dichtbij aanschouwd als leden of personen in
hun gezin, familie of vrienden en kennissen getroffen werden door narigheden, ziekten of sterfgevallen.
Maar in beide situatie moeten wij er als Ollandia zijn voor diegene die het overkomt. Wij vieren het geluk en we
delen het verdriet met z’n allen. U bent het onderhand na 10 jaar van deze voorzitter tijdens zijn nieuwjaar
woordje van hem gewent dat hij u hier telkens weer op attendeert.
Ik wens u en de uwen dan ook boven een gezellig, mooi, sportief en samenhorig 2019, in het bijzonder een goede
gezondheid toe voor het komende jaar.
Ollandia vrienden, Als ik eens terugkijk naar het afgelopen jaar dan staat hier een blije en trotse voorzitter.
Op organisatorisch gebied hebben we een aantal stappen gezet, de onderhandelingen met de gemeente
aangaande de huurovereenkomst met de eigendomskwestie is zo goed als afgerond en het vrijwilligers gilde is
toegenomen. De resultaten bij onze jeugd, senioren en dames zijn boven verwachting te noemen en de
vereniging staat er op alle fronten, die we zelf in de hand hebben, goed voor.
Het heetste hangijzer dit jaar was wel de onderhandelingen met de gemeente over de toekomst van ons
sportpark. Tijdens een extra algemene ledenvergadering heeft u in samenspraak met het bestuur besloten om
de kleedlokalen in eigen beheer te behouden en de velden net als voorheen door de gemeente te laten
onderhouden. Buiten dat dat voor ons als vereniging veruit het beste besluit is mogen we ook vaststellen dat het
onderhoud van onze velden er met sprongen op vooruit is gegaan. Weersomstandigheden die voorheen
aanleiding zouden zijn geweest om de wedstrijden af te moeten lassen geven nu geen problemen meer.
Buiten deze positieve constatering om heeft onze keuze ook een groot financieel voordeel. Door een flinke
huurverlaging van de velden komt er binnen de begroting direct een structureel ruimte vrij. Met dit vrijgekomen
bedrag kunnen we onderwerpen aanpakken die voorheen niet op de voorgrond stonden zoals duurzaamheid,
energiebesparende maatregelen, enz.
Ook kunnen we verder kijken en zaken verbeteren die voorheen even niet die aandacht hebben gekregen die ze
zeker wel verdienen. Zo is er een beeldscherm komen te hangen in onze kantine waar de laatste verengings- dan
wel KNVB berichten op komen te staan, ook de standen en andere wetenswaardigheden zullen hierop te zien
zijn. Maar ook, en dat vonden wij als bestuur erg belangrijk, zullen onze sponsoren beter voor het voetlicht
worden gebracht kunnen worden middels het rouleren van logos en/of advertenties.
Dat onze sponsoren een grote rol spelen binnen Ollandia laat men wel blijken door het nieuwe scorebord dat we
afgelopen week hebben kunnen plaatsen.
Onder initiatief van Jan Roche en dankzij onze hoofdsponsors Houthandel Smetsers, Aannemingsbedrijf Wouters
en een persoonlijke inbreng van Jan en Maria Roche mogen wij weer een pareltje toevoegen op ons mooie

sportcomplex. Het plaatsen van het nieuwe scorebord is weer geheel conform Ollandia traditie uitgevoerd, dat
wil zeggen door een groot aantal vrijwilligers. Ook hier gaat onze dank naar uit, sponsoren, vrijwilligers bedankt.
Beste Ollandia vrienden ook op sportief gebied hebben we zeker niet te klagen. Het was al bijzonder om het
seizoen 2017-2018 met lege handen te moeten beëindigen gezien het behaalde aantal punten van 49. Mooier is
om nu te kunnen vaststellen dat we ongeslagen winterkampioen zijn in het lopende seizoen. De woorden van
Bas het afgelopen jaar waarin hij zei dat we met elk scenario rekening moesten houden komen tot nu toe dan
ook wel uit. Wij als bestuur gaan ons in ieder geval al een klein beetje voorbereiden op 20 januari waar Ollandia
na vele jaren weer eens een periodetitel kan gaan pakken. Misschien dat onze selectie een voorbeeld heeft
gekregen van onze jeugd want we mogen bijzonder trots zijn op hun prestaties. Zo is ons jeugdteam onder de 12
ongeslagen kampioen geworden en mochten ook onze jeugdleden onder de 11 jaar de kampioensvlag hijsen.
Mocht u denke dat er dit jaar maar een team om het kampioenschap aan het knokken is dan moet ik u zeker niet
onthouden dat ook ons damesteam boven aan de standenlijst staat te schitteren en volop mee doet voor het
kampioenschap.
Gezien deze prestaties en gezien het plezier dat we zien bij onze leden zijn wij ook erg blij dat we de contracten
voor het seizoen 2019-2020 met onze hoofdtrainer, assistent trainer en keeperstrainer al weer veilig in de kluis
hebben liggen. Wel een punt van zorg blijft de vacature van verzorger en vlagger bij ons eerst team, net zo als de
leidersrol voor ons tweede elftal. Mocht u alsnog denken dat is wat voor mij schroom dan niet en klamp de leden
van de technische commissie of bestuur aan en maak uw interesse aan hen kenbaar. Trouwens als u op de site
kijkt onder het kopje vacatures dan ziet u nog vele openstaande plaatsen binnen ons vrijwilligerskorps. Zeker de
moeite waard om even naar kijken zou ik zeggen.
Waar ik zeker op terug wil komen in mijn woordje is het vele werk dat onze technische commissie heeft gestoken
in het nieuwe beleidsplan. Het bestuur is om dit moment in de gelegenheid om het concept door te nemen en
hierop te reageren. Ikzelf heb uiteraard al met een schuin oog door het geheel gelopen. Ik wil op voorhand de
technische commissie al complimenteren met het beleidsplan, de opbouw en de inhoud. Echter het beleidsplan
is “een” de uitvoering daarvan is “twee”. Alle leden van Ollandia kunnen laten zien dat het ook hun het
voortbestaan van Ollandia menens is door zich aan te melden voor de benodigde taken om het plan ook
daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen laten komen. Het zou een geweldige prestatie zijn als we het nieuwe
beleid straks ook handen en voeten kunnen geven door een daadwerkelijke uitvoering daarvan. Ik ga er
vooralsnog van uit dat we deze uitdaging gezamenlijk op gaan pakken en dat we allemaal het belang en de
noodzakelijkheid hiervan inzien.
Dat we het kunnen heeft het afgelopen jaar wel laten zien door de invulling van de oproep om per team een
themafeest te organiseren. Het een was nog mooier, ludieker en origineler dan het ander. Wat een succes,
geweldig bedankt allemaal en wat ook een mooie bijkomstigheid is, de samenhorigheid binnen de vereniging
wordt alsmaar sterker en ook voor Wim is het uiteraard veel leuker om in een volle kantine te moeten werken.
Beste Ollandia vrienden, bestuurlijk hebben we ook weer een druk jaar achter de rug. Ik wil op voorhand mijn
medebestuursleden bedanken voor het werk dat ze verzet hebben en de verantwoordelijkheid die ze nooit uit
de weg zijn gegaan. Openstaande vacatures binnen het bestuur zijn onderling verdeeld en opgepakt. Bedankt
daarvoor. Uiteraard blijven we zoeken naar aanvulling binnen het bestuur en we zijn dan ook bijzonder blij dat
Mari van Rooij de gelederen is komen versterken. Ik wens Mari alle goeds en plezier toe in zijn functie als
bestuurslid.
Vorig jaar in mijn Nieuwjaars woordje heb ik aangegeven dat we een aanvang zouden gaan nemen met de
doorvoering van Verklaring van Onbesproken Gedrag, de zogenaamde VOG-verklaring. Ik kan u vermelden dat
deze eerst aanzet ook daadwerkelijk is opgestart en dat we op korte termijn over zullen gaan op de

daadwerkelijke invulling daarvan. Misschien heeft u het wel gelezen dat de gemeente Meijerijstad deze
doorvoering ook gaat eisen en daar zelfs de subsidieverstrekking aan gaat koppelen. Ik zou al onze leiders ,
trainers en begeleiders willen verzoeken zijn of haar medewerking hieraan te verlenen. Alles zal zeer discreet
gaan gebeuren en we zullen hier zeker nog middels een informatieavond op terug komen.
Beste Ollandia vrienden.
De zorgen vanuit geheel Olland voor wat betreft de stagnatie in woningbouw in Olland wordt uiteraard door ons
gedeeld. De terugslag van het aantal jeugdleden en de dreiging die daar in zit voor Ollandia zal bij een verder
stagnatie in de woningbouw alleen maar gaan toenemen. Maar dit geld niet alleen voor Ollandia maar ook
Odisco zal zeker met deze problematiek worden geconfronteerd. Ik doe hierbij dan ook een oproep aan het
bestuur van Odisco om op korte termijn hierover aan tafel te gaan en te kijken naar de punten waarin wij ons
kunnen versterken voor wat betreft het voortbestaan van beide verenigingen voor de lange termijn en het
optimaliseren van het gebruik van ons sportpark op korte termijn.
Rest mij over het afgelopen jaar enkel om iedereen die zich maar op enerlei wijze hebben ingezet voor het reilen
en zeilen binnen Ollandia van harte te bedanken. Ik wil daarbij zeker onze sponsoren niet vergeten die wederom
met hun sponsoring een forse bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden van Ollandia en de
maatschappelijke functie welke Ollandia heeft in Olland, heel erg bedankt daarvoor.
Geachte aanwezige, de basis van onze vereniging ligt bij de inzet van vele vrijwilligers.
Niets kan tot stand komen zonder onze vrijwilligers. Het is dan ook een traditie dat er later op deze middag de
vrijwilliger of vrijwilligster van het jaar wordt gekozen. Ook dit jaar zijn er weer vele gegadigde. En dat is een goed
teken. Ook dit jaar zal deze vrijwilligersprijs gekoppeld worden aan de herinnering aan ons oud voorzitter Ad
Roche, middels de “Ad Roche Award”. Ik, maar naar ik mag aannemen ook vele van u, zullen nieuwsgierig zijn
naar de persoon welke als vrijwilligers van het jaar 2018 zal pronken op het bord onder de goedkeurende blik
van “oud voorzitter Ad Roche” .
Buiten de drie genomineerde om van dit jaar, te weten, Erik van Aarle, Chantal Brugmans en John Hagelaars, zijn
er uiteraard meerdere namen binnengekomen. Het zijn er dit jaar wederom een fors aantal en dat is een goed
teken. In het verlengde van de afgelopen jaren wil ik u deze namen niet onthouden. Laat het voor die personen
een blijk van waardering zijn dat u door leden van onze vereniging bent opgegeven, en laat tevens de waardering
die hieruit spreekt, een stimulans zijn voor 2019. De gegadigde buiten de drie genomineerde om zijn dit jaar:
Rob van der Heijden
Wim Koolen
Martien van Esch
Nicole Maas
Gerwin Exters
Mari Timmermans
Tiny en Tiny
Rinus Vervoort
Voordat ik mijn woordje ga afronden wil ik u en de uwen namens het bestuur en mij persoonlijk een mooi,
sportief, gezellig, succesvol, maar bovenal een gezond 2019 toewensen.
Ik dank u voor uw aandacht En vergeet niet te stemmen op een van de kandidaten van vrijwilliger van het jaar.
Erik Huijbregts Voorzitter vv Ollandia

