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Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we concluderen, dat deze nog meer dan het 
vorig seizoen is bepaald door een nagenoeg onzichtbaar virus genaamd corona. Viel vorig 
seizoen de slotfase in het water, dit seizoen was het raak vanaf eind september tot ver in het 
voorjaar. Van wedstrijden, laat staan competitie, is niet of nauwelijks sprake geweest. 
 
Werkelijk alles op sportgebied kwam met name in het najaar 2020 en de winter er op tot 
stilstand. Hierna konden gelukkig stapje voor stapje de trainingen weer op gang komen, zelfs af 
en toe normaal gevoetbald worden. Toch, het bleef een rare en frustrerende tijd voor de 
teamsporters. 
 
Gelukkig bleef vrijwel iedereen de club steunen, ook in financiële zin. Er was niet of nauwelijks 
gemor over de contributie, het gros van de sponsors bleef keurig betalen, en de crediteuren 
stelden zich soepel op met de facturering en doorberekening van kosten.  
Als verantwoordelijke voor de financiën werd een en ander natuurlijk bijzonder op prijs 
gesteld. Verder werd vanzelfsprekend, en voor zover mogelijk, ook de tering naar de nering 
gezet en uitgaven dus aangepast. 
 
De grootste aderlating voor de club was desondanks het nagenoeg compleet wegvallen van de 
kantineomzet. Gelukkig had de overheid hiervoor als compensatie regelingen in het leven 
geroepen waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. En wat vrijwel niemand vooraf verwachte, en 
zeker het gros van de penningmeesters niet, de schade is uiteindelijk meegevallen.  
 
Investeringen en onderhoud 
 
Omlandia kon vanwege de meevallende gang van zaken doorgaan met investeringen en groot 
onderhoud. Begin dit seizoen werden zaken afgerond, die kort daarvoor waren opgestart. 
Duurzaamheid en energiebesparing zijn hierbij vaak leidend geweest, een aantal zaken waren 
verder gewoon aan vervanging toe.  
 
Een kort overzicht: 
 

• Zo hebben we nu een schitterend nieuw materialenhok voor de onderhoudsploeg, in 
hoofdzaak gefinancierd met de opbrengst van de verloting in september 2020.  

• Douchepanelen zijn vervangen. Waterbesparing en minder gas het resultaat. Idem voor 
nieuwe boilers.  

• 24 zonnecollectoren zijn geplaatst om het elektriciteitsvolume naar beneden te krijgen. 

• 5 picknickbanken moeten meer ruimte geven aan horeca en kantine. 

• De onderhoudsploeg heeft arbeidsvriendelijker gereedschappen gekregen. 

• Ook de bestuurskamer heeft eveneens een verfrissende look en inrichting gekregen en 
ziet er een stuk representatiever uit. 

 
Subsidies van 20% tot 30% (energiebesparend) hielpen mee om een en ander te financieren.  
 
De gemeente, verantwoordelijk voor het merendeel van het buitengebeuren, droeg letterlijk en 
figuurlijk haar steentje bij om het terras aan te passen en rolstoelvriendelijk te maken. 
 
Actueel lijken op korte termijn grote uitgaven er even niet meer aan te komen. De club lijkt er 
op dit moment qua entourage ook goed voor te staan en hopelijk krijgt ze de tijd om weer wat 
extra vet op de ribben te kweken voor de toekomst. 



 
Kleine zorgen zijn er ook. Het ledenaantal zakte naar een lager niveau als voorgaande jaren in 
de zomer, maar in de herfst trekt het vaak weer wat aan. Hopelijk gebeurt dat nu ook. 
Dan is verder nog steeds corona in ons midden. Het kan betekenen, dat we ons gedrag - b.v. in 
de horeca – gaan aanpassen of dat we hebben leren leven met een vrije zaterdag zonder 
verplichtingen en dat dat misschien goed bevalt. De voetbalsport misschien de dupe. 
 
Tot slot de vrijwilligers. Meer en meer moet de club een moeizame zoektocht op touw zetten 
om mensen voor bepaalde taken te vinden. Blijft dit zo, dan moeten we misschien vroeg of laat 
naar externe partijen, en dus extra kosten. Voor de noodzakelijke schoonmaak is dat m.i.v. het 
nieuwe seizoen al het geval.  
Een en ander kan betekenen, dat de contributie vroeg of laat meer dan gebruikelijk zal kunnen 
gaan stijgen. Help de club dus als het enigszins kan!  
 
In de ALV van 4 oktober a.s. wordt nader en gedetailleerder ingegaan op de financiën.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


