
Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2020-2021, Secretaris en voorzitter

Bij aanvang van het seizoen in augustus 2020 begonnen de afdelingen voorzichtig maar 
hoopvol met uitoefening van de diverse sporten. Enkele afdelingen hadden gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om in de zomer door te gaan, de sporthal werd op verzoek 
opengesteld.
Ondertussen was er de ingewikkelde kwestie van compensatie voor de zaalhuur voor de 
uren die we niet konden sporten. Wij hebben als huurder aangeklopt bij stichting 
Willisstee, die op haar beurt weer afhankelijk is van de gemeente. Worden we 
gecompenseerd en hoe rekenen we dit door naar de leden? Ik verwijs naar het financiële 
jaarverslag van Martin hoe dit is afgehandeld.

Hoewel het na de zomer van 2020 duidelijk was dat Corona ons leden heeft gekost, was de 
wil om te sporten bij alle afdelingen groot. Dit kon met de nodige maatregelen, zoals 
afstand houden en niet mogen douchen. Voor de individuele sporten was dit uiteraard 
eenvoudiger dan voor de teamsporten. De plannen die we hadden voor het 50 jaar bestaan 
van Veenland hadden we met het oog op de onzekerheden op dat moment uitgesteld, net 
als de bedoelde ledenwerfacties. 

De stijgende coronacijfers leidden er toe dat in november 2020 een lockdown van kracht 
werd en alle sporten moesten stoppen. De vrijwilligersavond en bijeenkomsten in het 
kader van het 50 jaar bestaan hebben we toen maar afgelast.

In de loop van het voorjaar deden de dalende cijfers ons weer hoop geven, en het 
perspectief op een vaccin. Begin juni 2021 konden we weer sporten met enkele 
beperkende maatregelen, al was de grote zaal de eerste twee weken bezet vanwege de 
examens. Half juni waren alle afdelingen weer actief in de sporthal, al was het seizoen 
toen al vrijwel voorbij. Helaas werd de sporthal deze zomer niet opengesteld. 
Het Veenlandbestuur en met name de penningmeester heeft regelmatig overlegd met het 
stichtingbestuur over de compensatie van het afgelopen seizoen. Het moet een hele puzzel
zijn geweest om het plaatje compleet en kloppend te krijgen, veel dank voor de 
inspanning, Martin!

Het ledenadministratiesysteem vergt aandacht, deze is verouderd en kwetsbaar voor 
uitval. We bekijken de mogelijkheden voor een moderne vervanger.

We zijn nog steeds heel tevreden met beheerders Arwin en Simone, ze zorgen goed voor de
materialen waar we gebruik van maken, en een veilige en schone sportomgeving.

Vooralsnog kunnen we sinds de zomer weer zonder beperkingen sporten. Sporten zorgt 
voor sociale binding, bewegen is niet alleen van belang 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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