
Nieuwjaarstoespraak 2022 

 

Allereerst wens ik u namens het bestuur voor het nieuwe jaar, 

Alle geluk, gezondheid en liefde met elkaar. 

Want wat een jaar hebben wij achter de rug, 

Hopelijk komt het op deze manier nooit meer terug. 

 

Wat moet je over het afgelopen jaar nou kwijt? 

Het was in ieder geval een bijzondere tijd. 

Bijna een kopie van het jaar ervoor, 

En hoe lang gaat dat het komend jaar nog door? 

 

Competities werden niet meer hervat, 

Zo’n beetje het hele leven lag plat. 

Senioren mochten nog slechts trainen in 2- of 4-tallen, 

Maar daarvoor ging je vroeger niet op voetballen. 

 

Ook de jeugd tot 18 jaar moest het doen zonder wedstrijden, 

De vrijwilligers bij de jeugd waren dan ook niet te benijden. 

Iedere zaterdag weer iets anders verzinnen om het ze naar de zin te maken, 

Een voetbaldag, clinic, onderlinge competities, waar zijn ze op een gegeven moment nog mee te 

raken? 

 

Wat ze bij de jeugd ook bedachten en deden, 

Toch kostte deze periode de vereniging een hoop leden, 

Want alle inspanningen ten spijt, 

Je wilt op zaterdag toch jouw energie in een wedstrijd kwijt. 

 

Veel leden toonden zich echter uiterst loyaal, 

Maakten ook geen kabaal, 

Over teruggave van contributiegelden, 

Ook al konden ze dan geen gebruik maken van de velden. 

 

Wel boden wij onze leden een korting aan op de contributie voor het nieuwe seizoen, 

Maar van de meesten hoefden wij dat niet te doen. 

Ze wilden gewoon het volledige bedrag neerleggen, 

Zodoende kunnen wij gelukkig zeggen, 

Dat wij ondanks lagere inkomsten nog steeds goed boeren, 

En wij dus ook voor het komend seizoen geen contributieverhoging door zullen voeren. 

 

Ook de sponsoren bleven ons allemaal trouw, 

En zat er al eens eentje in het nauw, 

Dan toonden wij ons van onze meest sympathieke kant, 

En waren wij uiterst coulant. 

 

Een nieuwe vorm van sponsoring is het scherm van led, 

Reclameboodschappen in combinatie met zonnepanelen is het. 

Een bedrijf dat waarde hecht aan duurzaamheid, 

Kan hierop zijn advertentie kwijt. 

 



Hoewel veel winkels en bedrijven dicht bleven, 

Wisten wij toch weer een presentatiegids uit te geven. 

Ook de plannen voor de nieuwbouw werden concreet, 

Als het goed is zijn in de zomer de nieuwe kleedkamers en tribune gereed. 

Echter belde de ING juist op oudejaarsdag, 

Met de mededeling dat de bank voorlopig geen voetbalverenigingen geld lenen mag. 

Het proces zetten we echter gestaag door, 

Wanneer het dan weer wel mag, zijn wij er klaar voor. 

 

Nieuw is ook het kunstgrasveld, 

Het oude lag er al 14 jaar, dus was het er slecht mee gesteld. 

Lange tijd was de gemeente niet te overtuigen, 

Maar uiteindelijk moesten ze toch buigen. 

Dankbaar zijn wij dan ook het gemeentebestuur van Hellevoetsluis, 

De voetballers spelen weer graag hun wedstrijden thuis. 

 

Sportief gezien ging het nieuwe seizoen zonder restricties van start, 

Maar in december ging alles weer op zwart. 

De nieuwe coronavariant hakte er aardig in, 

Ondanks het toedienen van een vaccin. 

Toch roep ik ook de weigeraars op zich te laten prikken, 

Want je laat al die overbelaste zorgmedewerkers toch niet stikken? 

 

Onze club werd ook getroffen door een aantal trieste gevallen, 

Zoals de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Vooral bij het overlijden van Fabian Theuvenet voelde heel de vereniging de pijn, 

Wat wel bleek uit de enorme belangstelling voor zijn afscheidsdienst op ons terrein. 

 

Zijn overlijden is nog steeds niet te bevatten, 

Zo’n sterke vent, superaardig, maar niet te onderschatten. 

Zo levenslustig, fit en energiek, 

Kreeg hij klachten en werd ernstig ziek. 

 

Hij kreeg het zwaar te verduren, 

En wist al, dit gaat niet lang meer duren. 

Een winnaar pur sang, maar deze wedstrijd kon zelfs hij niet winnen. 

Toch kwam het nieuws van zijn overlijden op 18 maart nog hard binnen, 

 

Laten we positief eindigen, zoals dat bij ons hoort, 

Over het eerste elftal, dat bovenaan staat en er lustig op los scoort. 

De samenwerking met Paul Bestebreur werd dan ook verlengd, 

Het is namelijk niet alleen een goede trainer, maar ook een fijne vent. 

 

Dat bleek ook uit de gesprekken met de spelers de afgelopen weken, 

Want daaruit is gebleken, 

De meeste spelers zijn opgetogen en blij, 

En zijn er dan ook volgend seizoen graag weer bij. 

 

 

 



Het 2e elftal staat er redelijk voor in de res. 1ste klasse, 

Maar moet nog wel oppasse, 

Met een positieve houding en de neuzen dezelfde kant op, 

Staat, met een nieuwe en gediplomeerde trainer, handhaving voorop. 

 

Bij de lagere elftallen is het 6e elftal een leuke, nieuwe ploeg, 

En al is het om over een kampioenschap te spreken nog vroeg, 

Staan zij momenteel wel stijf bovenaan, 

Voeren zij met 22 uit 9 de ranglijst aan. 

 

Bij de jeugd loopt het goed en deden wij met 

Het aantrekken van Damiano Vaudo als Hoofd Jeugdopleiding een goede zet, 

We kregen er zodoende ook gelijk een goede voetballer bij, 

Zowel de selectie als de jeugd zijn met zijn inbreng dan ook erg blij. 

 

Vrijwilligers worden bij ons nog steeds zeer gewaardeerd, 

Meer dan 100 in getal, dat is niet verkeerd. 

Zij konden in december dan ook een presentje komen halen, 

Waar ze niet voor hoefden te betalen. 

Niet iets groots, maar het gaat om het idee, 

Gezien de reacties waren ze er in ieder geval erg blij mee. 

 

Oliebollen werden er ook weer gebakken, meer dan 1.100 in totaal, 

Lieve An, inmiddels 82 jaar, al om 06:00 uur in de keuken, ze doet het toch maar allemaal. 

 

Nu maar hopen dat het voetballen weer snel kan worden hervat, 

Want naast dat sporten goed voor je is, wordt ook het sociale aspect onderschat. 

Niet alleen de voetballers zelf hebben er namelijk last van, 

Maar ook de persoon die niet meer naar zijn cluppie kan. 

 

Als laatste nog iets over de nieuwe ledenpas, die al is uitgereikt aan een groot deel van de leden, 

Die er door een dichte kantine tot nu toe nog niets mee deden. 

Maar als straks bijna iedereen de pas heeft en de kantine mag weer open, 

Kun je er als lid artikelen achter de bar mee kopen. 

Je krijgt dan korting op jouw koffie, bier, limonade, baco, wijn en broodje bal, 

Binnenkort wordt via de mail uitgelegd hoe dat werken zal. 

 

Tot slot, beste leden, hoop ik jullie weer snel op het ING Sportpark te zien, 

Op 11 januari weten we meer misschien. 

Nu maar hopen dat e.e.a. snel versoepeld wordt, 

Want als er iets belangrijk is, is het sport. 

 

Blijf dicht bij elkaar en al is een vereniging dan een afspiegeling van de maatschappij, 

Bij v.v. Hellevoetsluis horen demoniseren en polariseren er niet bij. 

Saamhorigheid is het woord, 

Waar je bij ons punten mee scoort. 


