
Beste leden van Omlandia,  
 
Corona, het woord dat we nu wel te vaak hebben gehoord. Helaas hebben wij als club hier net zoals 
velen van u nadelen van ondervonden.  
Hoewel er nog hoop was na de zomer van 2020 moesten wij al snel weer sluiten.  
Zonder wedstrijden werd het al snel trainer zijn zonder doel voor sommige leden en leiders. Hoewel 
wij begrip hebben vóór ieder zijn mening, heeft dit toch veel van onze leden gekost.  
Toch zien wij ook goede dingen van de lockdown, want wij hebben veel kunnen realiseren voor en in 
de club. Denk hierbij aan een nieuwe bestuurskamer en aanpak van de kantine. 
 
Wij zijn helaas nog niet compleet in het bestuur en naast de twee reeds meelopende nieuwe 
kandidaten voor secretaris en hoofd voetbalzaken zijn wij nog op zoek naar een 
PR/sponsorcommissie bestuurder. Andere commissies konden zich goed organiseren en vernieuwen. 
Het beleidsplan is onze fundering. Deze is met zorgvuldigheid en aandacht geschreven en daar willen 
wij graag ons zo goed mogelijk aan houden. Juist de vernieuwingen die wij nu zien zijn punten die in 
het beleidsplan staan die wij konden verbeteren. Zo zoeken wij constant naar zaken die wij beter, 
makkelijker en georganiseerder kunnen doen. Om hierdoor beter voor onze leden klaar te staan en 
helder te kunnen zijn in ons beleid. Dit proces is makkelijker geschreven dan uitgevoerd en wij zullen 
hier de komende jaren nog goed mee bezig zijn, zodat leden zich veilig en comfortabel bij ons 
voelen.  
 
Een van de hoofdtaken van het bestuur is het leiden van de club met een specifieke taak voor de 
voorzitter voor het eerste elftal. Hierbij zijn wij echt enthousiast met Simon schuil jr. Als trainer van 
het eerste. Simon en het bestuur zitten hier op dezelfde golflengte. Zeker is het eerste elftal zijn 
belangrijkste prioriteit, maar de visie van ons is meer dan alleen dit seizoen. Wij hebben een tweede 
elftal en jeugdteams waar wij ook spelers hebben die zeker door willen ontwikkelen. Hier ligt dan ook 
de tweede focus om van Omlandia een echte dorps club te maken waar jeugd uiteindelijk in het 
eerste of tweede kan spelen op niveau. Hierin zien wij de samenwerking van Simon met zowel de 
trainer van de tweede “Daniel” en met de JTC goed communiceren. Onze visie is simpel, zo hoog 
mogelijk voetballen met dorpsgenoten met zoveel mogelijk plezier in voetbal.  
 
Dit seizoen is al weer begonnen en het lijkt erop dat we na de Corona weer goed moeten aantrekken, 
gelukkig zijn wij niet de enige met achterstand op gebied van conditie en wedstrijdritme.  
Zoals elk seizoen hebben wij weer uiterst ons best moeten doen om trainers te krijgen, en hoewel er 
nog wat vacatures open staan ben ik blij met alle vrijwilligers. Onze club kan niet functioneren zonder 
onze vrijwilligers. Zoals de meeste mensen weten is voetbal een van de goedkoopste sporten in team 
verband om te doen, dit door onze vrijwilligers.  
 
De gemeente is bezig met een gelijk speelveld en een eerlijk beleid in kleedkamers huur. Ofwel 
tarieven zullen gaan veranderen om te voetballen. Het club gebouw is van Omlandia en daar zijn wij 
blij mee, niet alleen omdat we trots zijn hoe hij erbij staat, maar ook omdat dit voordelen heeft op de 
huren van de velden. Wat de uitslag zal zijn is voor ons nog niet duidelijk. Wij zullen jullie op de 
hoogte houden van deze vooruitgangen. Zoals jullie kunnen zien kunnen wij weinig extra kosten als 
club dragen dus mocht er gevolgen zijn voor de club zouden we na twee jaar toch een keer een 
prijsverhoging moeten gaan doorvoeren in de contributie, maar hierover is nog niets zeker.  
 
Wij denken dat wij als leden trots mogen zijn op deze club, niet omdat het financieel er gezond bij 
staat maar ook omdat we goed kunnen zien dat wij met z’n allen deze club dragen. Vanaf jeugd tot 
volwassenen lopen ze ook na trainingstijden in onze Omlandia kleding.  
 
Uw voorzitter en secretaris ai 
Sven Gout en Patrick Olthof  


