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Het seizoen 2021-2022 ligt alweer even achter ons. Een bewogen seizoen met nog steeds een aantal  

COVID-19 perikelen. Dit betekende dat we nog steeds te maken hadden met het niet doorgaan van 

competitie wedstrijden en de sluiting van de kantine. Gelukkig kunnen we constateren dat dit geen 

dramatische gevolgen heeft gehad ten aanzien van het ledenaantal en het financieel resultaat. 

We hebben het seizoen afgesloten met de viering van het 75-jarig jubileum, waarbij we kunnen terug 

blikken op een vreugdevol weekend met diverse jeugd- en seniorenactiviteiten. Tijdens dit weekend 

is bekend gemaakt dat we zijn overgestapt naar brouwerij InBev. Er is een contract aangegaan van 

vijf jaar. 

 

Bestuurlijk en organisatorisch gezien staan we inmiddels voor een grote uitdaging. Het dagelijks 

bestuur bestaat momenteel, functioneel gezien, slechts uit één persoon, de penningmeester. De 

vacature van voorzitter is nog steeds niet ingevuld. Er zijn in het afgelopen jaar diverse personen 

benaderd om deze functie te vervullen, maar helaas hebben we tot op heden nog niemand bereid 

gevonden deze belangrijke rol op zich te nemen.  

Zoals reeds vermeld op onze website heeft onze secretaris en interim-voorzitter, Ton de Peijper, 

begin september j.l. gemeld dat hij zijn activiteiten voor Beek Vooruit tijdelijk heeft gestopt. 

 

Reeds vorig jaar hebben we tijdens de A.L.V. stil gestaan bij het onderwerp Ledenparticipatie.  

We worden steeds vaker geconfronteerd met het feit dat er te weinig vrijwilligers zijn.  

Er zijn niet genoeg mensen die zich willen inzetten voor onze club of daarvoor tijd kunnen vrijmaken. 

Om hier iets aan te doen zijn er hele kleine stapjes gezet, maar daar is nog werk aan de winkel.  

Er is een vrijwilligerscommissie gevormd die een verdere aanzet gaat geven aan het werven van 

nieuwe vrijwilligers maar ook invulling gaat geven aan de reeds eerder aangekondigde 

ledenparticipatie.  

 

Verduurzaming speelt een grote rol in onze huidige maatschappij. Zoals vermeld in het verslag van 

onze Accommodatiecommissie worden er momenteel offertes aangevraagd, zodat we inzichtelijk 

kunnen maken welke investeringen op korte termijn kunnen gebeuren en welke we wat later op de 

agenda kunnen plaatsen. Dit doen we in overleg en samenwerking met SESAB en SSB. 

Zonder hun steun en hulp kunnen we als voetbalvereniging dergelijke investeringen niet doen en 

deze zijn hard nodig om aan de toekomstige eisen en wensen te voldoen. 

 

De financiële resultaten over het afgelopen seizoen en de begroting voor het seizoen 2022-2023 

zullen tijdens de A.L.V. worden gepresenteerd en toegelicht. 


