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De afgelopen twee seizoenen hebben voor het bestuur van Beek Vooruit in het teken gestaan van 

bestuurswisselingen en de COVID-19 pandemie, die ons allemaal in meer of mindere mate getroffen 

heeft. 

De wisselingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur hebben geleid tot een periode van 

gewenning van de nieuwe bestuursleden. Gelukkig is de situatie op dit moment redelijk stabiel en is 

de enige vacature die we nog hebben die van voorzitter. 

De COVID -19 pandemie heeft op iedereen van ons invloed gehad. Of het nu was dat je zelf of een 

naaste getroffen was door het virus of dat je de voor jou zo geliefde voetbalsport niet kon beoefenen 

of bekijken. Gelukkig lijken we nu op de goede weg en hopen we eindelijk weer aan een “normaal” 

voetbalseizoen te kunnen beginnen. 

Zoals in het verslag van onze accommodatie uitgebreider omschreven hebben wij als bestuur ook te 

maken met de plannen van “Beeks buiten”. Hier wil de gemeente de komende jaren 800 woningen 

gaan bouwen. Dat dit veel invloed zal hebben op alle Beekse verenigingen mag geen verrassing zijn. 

Ook is het bestuur de afgelopen tijd zich al aan het inlezen geweest over de toenemende behoefte 

aan het voetballen op zaterdag door senioren. Tijdens onze ALV zullen we hier nader bij stilstaan. 

Een onderwerp wat iedereen binnen Beek Vooruit aan den lijve ondervindt is het tekort aan 

vrijwilligers. Het tekort heeft betrekking op zowel barpersoneel, wedstrijdcoördinatoren als trainers / 

leiders Op alle vlakken hebben wij handjes tekort. Om hiervoor een oplossing te vinden hebben we 

de afgelopen tijd veel gesproken over ledenparticipatie. Over dit onderwerp willen wij de komende 

A.L.V. met een voorstel komen richting onze leden. 

Dankzij de financiële COVID-19 ondersteuningsmaatregelen van de overheid en het feit dat onze 

leden trouw de contributie zijn blijven betalen, hebben we als vereniging beide seizoenen financieel 

gezond kunnen afsluiten.  

De gerealiseerde resultaten en de begroting voor het seizoen 2021-2022 zullen tijdens de A.L.V. 

nader worden toegelicht. 


