5 Januari 2019
Beste mensen,
Het jaar zit er weer op en ik hoop dat jullie de kwellingen van de feestdagen allemaal
hebben overleefd. Voor dat we het glas heffen op het nieuwe jaar wil ik graag kort
terugblikken naar 2018 en natuurlijk vast een stukje voor uit kijken.
•

Sprak de voorzitter begin 2018 nog over de zorgen om rubbergranulaat, zebravisjes,
fipronil eieren, #metoo, vervelende voetbalkaraktertjes en psychologische
ondersteuning, verdween de aandacht daarna toch al snel naar waar het bij een
voetbalclub in eerste instantie om gaat, inderdaad; de kantine.

•

Dan was hij weer open, dan weer dicht en dan toch weer open. Moet je wel de
ingang kunnen vinden, dat dan weer wel. En het mocht allemaal wel wat gezelliger
ook. Wie er geen moeite mee heeft dat Patat ook zonder mayonaise kan, en een
hamburger naturel ook erg lekker is valt het vast allemaal wel mee, maar de
voorzitter had gelijk; het moest en kan ook nu nog veel beter.

•

Over veel beter gesproken, velen hebben dit jaar gebruik gemaakt van onze
Fysiotherapeut Jarno om na een blessure de weg naar herstel weer snel terug te
vinden. Ook op social media konden we zeer regelmatig informatie en videos vinden
met tips en advies. Want laten we eerlijk zijn, voorkomen blijft nog steeds beter dan
genezen.

•

Louis van Gaal ging bij zijn cluppie in de Meer op de foto met onze O11 – 1, Mark
Steur dacht de juiste man te zijn voor SV Diemen, Evert was tussendoor jarig ende
Holland Cup viel een beetje in het water. Sandor trad aan als trainer van ons
vlaggenschip en ons zelf gescoute talent Ibi (wie kent hem niet) stroomde door naar
derde divisionist ACV uit Assen. (Maar mocht niet spelen tegen jong Almere in
verband met een schorsing)

•

Nieuwe toppers maakten hun opwachting op de velden om iedereen aan het begin
van het seizoen zo goed mogelijk op te vangen en de trainers in de maanden daarna
zo goed mogelijk te begeleiden. Almere City, KNVB en Stephan verzorgden diverse
instructie avonden voor trainers en leiders. Positieve ontwikkelingen die niet
onderbelicht mogen blijven.

•

En dan was daar natuurlijk nog Bas Kruiswijk. Na een verloren weddenschap hees hij
zich met gepaste tegenzin in het mooiste voetbalshirt van Nederland om de hymne
van de godenzonen ten gehore te brengen. Ooit hopen we Bas een dienst te kunnen
bewijzen door hem “ Utreg me stadje “ te kunnen laten zingen.

•

Ook Sinterklaas bezocht dit jaar onze club en onder de bezielende leiding van
Engelien werd ook dat een evenement dat voor herhaling vatbaar is. Op FB konden
we in detail wekelijks lezen hoe de JO9-3 hun wedstrijden wonnen, maar ook wel

eens verloren. Het was in ieder geval de JO13-2 die zich als eerste melde als
najaarskampioen.
•

We vroegen aandacht voor onze pechvogel Doriano, de MO17-1 was de volgende
najaarskampioen (met dank aan hun trainer, leider en coördinator), en we bezochten
met onze selectieteams het WinterCup toernooi. Lichtpuntjes waren de O17 en de
zondag selectie, maar als je als club voorlaatste wordt is dat toch Ferry
teleurstellend.

•

Er was wederom een geweldig BBQ-eindejaarsfeest met een scala aan artiesten die
hun opwachting maakten, vooral na middernacht. Met de kerst deden we het een
keer anders, maar niet minder gezellig met een hapje, drankje en de onmiskenbare
stem van onze inmiddels huiszanger Roy Oostwegel.

•

De meesten van ons konden daags na deze evenementen gelukkig terugkijken op een
bijzonder geslaagde avond, anderen konden zich er helaas maar weinig van
herinneren. Fietsen speelden hierbij een centrale rol en werden op de meest
vreemde plekken in de berm teruggevonden. Begin Oktober werden er twee fietsen
gestolen van het complex, ik denk dat we daar als bestuur toch eens nader
onderzoek naar moeten doen.

Samenvattend een goed jaar waarin we voorzichtig wat rendement beginnen te halen uit de
investeringen die we al jaren bij de jeugd en de selecties doen. Het blijft echter lastig om
bijvoorbeeld een succesvolle zondag selectie neer te zetten en ook in de breedte en voor de
langere termijn leden aan ons te binden. Daar hebben we de afgelopen maanden zeer
uitgebreid met elkaar, maar ook met diverse vrijwilligers binnen de club over gesproken;
•

Hoe willen we gezien worden, wat is de cultuur van onze club en welke normen en
waarden spelen daarbij een rol.

•

Wat is onze ambitie en op welk niveau willen we met onze zondag selectie, maar ook
alle jeugdteams spelen.

•

Hoe willen we dat bereiken, wie willen we daarbij betrekken en met wie willen we
daarvoor gaan samenwerken.

De meningen daarover liepen aanvankelijk behoorlijk uiteen, maar gelukkig konden we
uiteindelijk op alle fronten een meerderheid vinden voor een stuk vernieuwing en
verbetering binnen de club.
De komende weken gaan we onze ideeën daarover aan papier toevertrouwen, dit met
elkaar, onze partners en onze sponsoren bespreken en uiteindelijk ook op de algemene
ledenvergadering aan onze leden voorleggen. Details daarover kan ik nu nog niet met jullie
delen, maar als ik zeg dat kwaliteit nog meer centraal zal staan en de glans van vroeger
tijden best weer beetje terug mag komen dan zal iedereen ongetwijfeld begrijpen wat ik
daar mee bedoel.

Het zal geen makkelijke weg worden, maar Sporting Almere heeft op dit prachtige complex
dat zij deelt met een bijzonder goed presterende BVO en jeugdopleiding alle potentie om uit
te groeien tot een van de beste amateurclubs in de regio. Als ik me voorstel hoe dat er op
termijn uit kan gaan zien dan word ik daar enorm enthousiast van en kan ik haast niet
wachten om daar samen met alle mensen die deze club groot maken aan te gaan werken.
Met elkaar bouwen aan een mooie club, daar gaan we voor in het nieuwe jaar.
Peter van Eijk
Voorzitter a.i.
Sporting Almere

