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Jaarverslag 2019-2020, Secretaris en Voorzitter

Aan het begin van het seizoen had niemand kunnen vermoeden dat we in het voorjaar van 
2020 tot aan de zomer helemaal niet meer konden sporten.

Omdat de Sportvereniging in het najaar van 1970 is opgericht, hebben we in het najaar van
2019 de gedachten laten gaan over het jubileumseizoen. We dachten aan een gezellige 
bijeenkomst met genodigden, eventueel samen met Willisstee die immers even lang 
bestaat. Aan het begin van het jaar 2020 hebben we vanwege de Corona-situatie maar 
afgezien van een bijeenkomst of activiteit.

Beheerders Arwin en Simone zorgen goed voor de materialen waar we gebruik van maken, 
in het bijzonder van Gymnastiek (matten, balk) en Tafeltennis (tafels).

We hebben weer meegedaan met de jaarlijkse kramenmarkt, die in januari 2020 in 
Dorpscentrum Willisstee plaatsvond. Het was niet druk en we denken dat promotie op deze
manier niet zo veel zin heeft.

De Gemeente laat merken dat zij sporten en aanbieders daarvan belangrijk vindt. We 
hebben een enquete aangaande binnensportaccomodaties ingevuld (we zijn tevreden over 
Willisstee) en in het lokaal sportakkoord zijn afspraken vastgelegd over ondersteuning van 
verenigingen, waarbij ook lokale ondernemers een rol kunnen spelen.

Maart 2020 was er plots het nieuws dat er vanwege Corona voorlopig niet gesport kon 
worden. Deze boodschap is direct door de afdelingen naar de leden gecommuniceerd. De 
afdeling Gymnastiek heeft, zodra dat mocht, gebruik gemaakt de mogelijkheid om met 
kinderen buiten te sporten, lees hierover in het jaarverslag van de afdeling. De andere 
afdelingen mochten vanaf 1 juli 2020 weer sporten, weliswaar aan de hand van een streng 
protocol: kleine groepen, afstand houden en hygiëne. Omdat de beheerders in de zomer de
sporthal hebben opengesteld, hebben enkele afdelingen van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om de draad (racket, ballen) meteen weer op te pakken.

De pandemie is voor het bestuur een situatie die veel improvisatie, creativiteit en 
afstemming vergt. Het seizoen 2020 – 2021 laat veel onzekerheden zien, vooral voor 
competities en financiën. Het ledental lijkt vooralsnog niet te dalen.
Voor eventuele financiële compensatie van leden voor niet-beschikbaarheid van de 
accommodatie is de vereniging afhankelijk van Stichting Willisstee en die is afhankelijk van
de Gemeente. Ook deze instanties worstelen met de situatie, waardoor de vereniging geen
toezeggingen kan doen.

Laten we hopen dat we, ondanks de beperkingen, kunnen blijven sporten. Het zorgt voor 
sociale binding en het is aangetoond dat bewegen niet alleen van belang is voor de fysieke 
maar ook de mentale gezondheid.

Mede namens voorzitter Nico de Jong, een sportief seizoen toegewenst!

Hans van Ankeren
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