
Nieuwjaarstoespraak 2023 
  
Dames en heren, 
  
Namens het bestuur van VSCO’61 en de Supportersvereniging VSCO mag ik jullie allen van harte welkom 
heten. Fijn dat er zoveel leden, vrijwilligers en supporters gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging. 
Een bijzonder woord van welkom aan college- en raadsleden, vertegenwoordigers van buurtverenigingen, 
media, sponsoren, ereleden en erevoorzitter(s). 
Vanaf deze plaats wil ik jullie allen namens beide besturen in alle opzichten een gelukkig, sportief en 
bovenal gezond 2023 toewensen. 
 
Na twee jaar nieuwjaarstoespraken via de livestream mogen we jullie gelukkig weer verwelkomen op dit 
vertrouwde en warme kanarienest. Ik ben blij en dankbaar dat we elkaar weer in een persoonlijke en 
informele sfeer mogen ontmoeten. Van wezenlijk belang voor het goed functioneren van en sociale 
samenhang in de maatschappij. Even terugtreden uit het gehaaste leven van alledag, los van alle nieuws 
en media. Maar ook in ons dagelijkse patroon zouden we meer het persoonlijke contact moeten zoeken 
(elkaar in de ogen kijken) en minder van allerlei technische communicatiemiddelen gebruik moeten 
maken. Ik ben er van overtuigd dat er dan effectiever en met meer respect gecommuniceerd kan worden. 
 
Het jaar 2022 begon met de laatste zware lockdown vanwege de coronapandemie. Gelukkig werd deze 
halverwege de maand januari opgeheven en vanaf dat moment konden alle activiteiten weer worden 
opgepakt en zonder beperkingen worden afgewerkt.  
Nog maar net bekomen van de coronaperikelen werden we op 24 februari opgeschrikt door de brute inval 
van Rusland in Oekraïne.  
Het jaar 2022 was ook het jaar van de crisissen. Met gemak zijn er een tiental te noemen. Ik noem het 
liever uitdagingen, dat klinkt positiever. Maar een uitdaging vraagt om een aanpak en een aanpak om 
bestuurlijke daadkracht en dat laatste zie ik helaas te weinig in de praktijk. 
 
Zoals gezegd konden in 2022 de meeste activiteiten doorgang vinden. Het was wekelijks weer een 
gezellige drukte en dat geeft weer positieve energie. De competities konden onafgebroken worden 
afgewerkt en dat gold ook voor de geplande toernooien. Eindelijk weer eindstanden, kampioenen en 
degradanten. Sportieve en succesvolle toernooien met mooie winnaars. Ons eerste elftal wist drie 
wedstrijden voor afloop van de competitie het tweedeklasserschap veilig te stellen. Kortom, we konden 
het seizoen tijdens de traditionele familiedag tevreden afsluiten. Inmiddels zijn we alweer halverwege het 
seizoen 2022-2023. Zoals gebruikelijk werd in augustus gestart met het BET. Aan het eind van het 
toernooi nam Nanne afscheid als toernooidirecteur. Na 40 jaar vond hij het welletjes en hij gaf het stokje 
door aan Erik Riemens. Op gepaste wijze werd afscheid genomen van Nanne. Het daaropvolgende 
bekertoernooi werd voor de hoofdmacht geen succes. Snel vergeten dus en ons richten op de competitie. 
Door de verzwaarde degradatie dit seizoen extra zwaar. Tot op dit moment zien we wisselende resultaten. 
We wanhopen echter niet en hebben vertrouwen in de groep en hun begeleiding. Maar na de winterstop 
zullen wel alle zeilen moeten worden bijgezet om ook het volgende seizoen in de tweede klasse uit te 
kunnen komen.   
 
Wat passeerde nog meer de revue in 2022, in willekeurige volgorde: 

• Op 30 april konden we eindelijk de uitgestelde feestavond in het kader van het jubileum vieren. En 
tevens de jubilarissen van 60 jaar lidmaatschap huldigen. 

• Er werd invulling gegeven aan de vacature bestuurslid PR en Communicatie. 

• Het aantal sponsoren blijft groeien, ook in deze onzekere tijd stemt dat tot grote tevredenheid. 

• Na een lichte daling in de afgelopen jaren steeg ons ledental weer tot rond de 700 leden. Het aandeel 
vrouwen en meisjes daarin blijft ook stijgen tot circa 20%.  

• We konden drie kampioensteams begroeten, VSCO’61 3, JO11-3 en het tweede zaalvoetbalteam. 

• Voor het onderhoud van de twee hybridevelden werd een voorgeprogrammeerde robotmaaier in 
gebruik genomen. 

• We konden een nieuw Hoofd Jeugdopleiding begroeten in de persoon van Henk de Velde. 

• De renovatie van de entree van het sportpark, het jubileumgeschenk van de Supportersvereniging. 



• De aanstaande trainerswissel bij de eerste selectie: Stephan Nuesink gaat ons aan het eind van dit 
seizoen verlaten. In zijn plaats maakt Henrico Mud volgend seizoen zijn opwachting, nu trainer van 
WVF 2. 

 
Tevredenheid overheerst als we het jaar 2022 overzien. De leden bleven ons trouw. Hetzelfde geldt voor 
onze sponsoren. Onder hen zijn er die moeilijke tijden beleven. Juist diegenen willen we sterkte en 
wijsheid toewensen voor de toekomst. En ook de vele trouwe vrijwilligers, die dag in dag uit klaar staan 
voor hun club, stemt ons tot tevredenheid. 
 
Stilstand is achteruitgang, daarom hebben we ook zeker plannen voor de toekomst.  
Ik noem de volgende ontwikkelingen en plannen: 

• De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2023-2024 voor de eerste en tweede selectie zijn in 
volle gang. Gesprekken met de trainer van de tweede selectie en de technische en medische staf zijn 
gaande en gesprekken met de spelers zullen ook binnenkort worden opgestart. 

• Versterking van de selecties en de jeugdopleiding blijven een hoge prioriteit houden en ook de 
positieve ontwikkeling van het vrouwen- en meisjesvoetbal zal worden gestimuleerd. 

• Organiseren van een sponsorevenement, nu de regels dit weer toelaten. 

• Hart van Oosterwolde nadert z’n voltooiing en we zijn in overleg om in de toekomst samenwerking te 
zoeken. Op Koningsdag zal dat voor het eerst gestalte moeten krijgen door het dorpsbreed opzetten 
van activiteiten, waarbij het sportpark en het Sint Nicolaasplein het middelpunt gaan vormen. 

• Op het punt van verduurzaming van het sportpark hebben we nog een paar stappen te gaan. Te 
denken valt aan investeren in zonnepanelen en/of een Energie Opslag Systeem, waarmee je zelf 
opgewekte energie, onafhankelijk van het net, op andere momenten kunt gebruiken en denk ook aan 
LED-verlichting voor zover dat nog niet is gebeurd. 

• Ook het investeren in een digitaal scorebord staat op de rol.     
 
In het begin sprak ik over sociale samenhang, sociale cohesie. Mooie kreten, maar wat betekent dat 
eigenlijk? Vele wetenschappelijke studies hebben zich hier mee bezig gehouden. Het gaat dan om de 
mate waarin contacten worden onderhouden met familie, vrienden en buren. De mate waarin niet-
beroepsmatige hulp wordt aangeboden, denk aan mantelzorg. De mate waarin burgers betrokken zijn bij 
verenigingen en organisaties. Kortom, sociale samenhang raakt de hele samenleving. Ook onze 
vereniging en het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Het onbetaald en onverplicht werk verrichten 
ten behoeve van anderen. Daarbij heeft vrijwilligerswerk ook een sociale functie. Er ontstaan immers 
sociale contacten en sociale netwerken. Voor de sociale samenhang is het daarom zo belangrijk dat er 
steeds weer mensen zijn die zich belangeloos inzetten. Ook voor onze vereniging van cruciaal belang. 
Het moet daarom steeds een speerpunt van beleid zijn het aantal vrijwilligers op peil te houden. 
Vrijwilligerswerk geeft betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, gemeenschapszin en sociale 
samenhang. Dat bevordert respect en positief denken. En ik doe vanavond een beroep op iedereen om 
niet gelijk nee te zeggen als je benaderd wordt voor vrijwilligerswerk. Laten we samen de schouders er 
onder (blijven) zetten en de mouwen opstropen voor een mooiere samenleving, een mooier Nederland en 
een nog mooiere vereniging.    
 
Vanuit dat verlangen en in hoopvolle verwachting wil ik iedereen die VSCO’61 in het achterliggende jaar 
heeft gesteund in welke vorm dan ook bedanken en we rekenen graag weer op jullie steun in 2023! 
Ik spreek de wens uit op een mooi, gezond en sportief 2023. 
Bedankt voor jullie aandacht. 

 


