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Beste leden,
Ik hoop dat iedereen ondanks alle beperkingen gezellige kerstdagen en een mooie jaarwisseling heeft gehad.
Normaal hadden wij deze week de nieuwjaarsreceptie gehad waar we zouden terugblikken op het afgelopen jaar.
Helaas is het niet het gelukkige en vooral gezond nieuwjaar geweest wat we elkaar elk jaar toewensen.
Over het voetbal, prestaties en omliggende zaken kan ik eigenlijk ook kort zijn, het was één grote teleurstelling voor iedereen. Er werdt
maar heel kort gespeeld in het begin van het jaar en rond de zomer.
Regelmatig ben ik op het complex geweest in het weekend en zag dan lege velden en misschien nog wel belangrijker voor de club.... een
lege kantine.
Een kantine die door een groot gedeelte van de leden, ouders en andere aanwas fantastisch is opgeknapt.
Ook de buitenkant van de kleedkamers, dug outs en de tribune werden aangepakt.
Ik kan jullie hiervoor niet genoeg bedanken.
Doordat er geen voetbal kon het bestuur zich volledig richten op de financiën van de club.
Zoals iedereen weet komen we van ver en hebben we met elkaar een aantal keuzes moeten maken om te bezuinigen en een
vrijwilligersbijdrage moeten invoeren.
Tijdens de ALV heeft iedereen kunnen zien dat we de juiste weg hebben ingeslagen hiermee en heb ik er nog altijd het volledige
vertrouwen in dat we met elkaar de club een toekomst kunnen geven.
Voor die toekomst hebben wij wel al jullie hulp als lid nodig.
Ondanks dat er niet gespeeld wordt lopen de kosten wel door.
Helaas heeft een grote groep zijn of haar contributie nog niet betaald.
We spreken hier over €30.000 wat wij als club hard nodig hebben.
Ik snap dat het lastig kan zijn zeker voor de senioren die niet net als de jeugd in ieder geval mogen trainen, maar door je lidmaatschap
ben je een verbinding aangegaan om gezamenlijk de kosten te dekken.
Op dit moment hebben wij nog geen enkele toezegging vanuit de overheid, gemeente of KNVB dat er een redelijke hulp komt.
Mocht er hulp komen en ieder lid heeft zijn contributie voldaan dan kunnen wij als club de leden indien mogelijk enigzins tegemoet
komen, maar dit alles is zeer onzeker op dit moment.
Het beste medicijn is betaal je contributie en hopelijk kunnen we dan in het voorjaar voetbal garanderen voor iedereen.
Trots ben ik zeker ook op de akties die onlangs een financiële meevaller opleverde.
De grote clubactie leverde €2950 op en de aktie ‘rondje voor de club’ €2425.
Dit laat zien dat een grote groep de club een warm hart toedraagt en steunt in deze moeilijke periode
Wat zijn de verwachtingen van 2021?
2021 start hetzelfde als 2020 eindigde.
De verwachting is ook we voorlopig niet aan de competitie zullen gaan beginnen.
Persoonlijk hoop ik dat we in maart nog wedstrijden en toernooien kunnen gaan organiseren en spelen.
De voorbereidingen op het seizoen 2021-2022 is ook al begonnen.
We zijn op dit moment met potentiële sponsoren voor ons kledingplan in gesprek.
Ik verwacht dat de invoer van dit plan een positieve invloed zal hebben op de uitstraling van de club en de leden.
Ben je of ken je iemand die sponsor zou willen worden bij sv DRL neem dan contact op via voorzitter@svdrl.nl.
Ik wens iedereen een heel gezond en sportief 2021 toe.
Blijf allemaal gezond!
Sebastiaan Janssens
Voorzitter sv DRL
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