
Beste aanwezigen 

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Een bijzonder welkom aan de jubilarissen en 

aanwezige Ereleden. 

 

Ook dit jaar wil ik even stilstaan bij hen die ons zijn ontvallen het afgelopen jaar en verzoek ik U 

zover als mogelijk is te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen. Dank U. 

 

Als leidraad heb ik gekozen Samen. Ik vind namelijk dat we bij de vereniging vooral het samenzijn 

en samenwerken verder  moeten doorvoeren. Zoals  geschreven staat in de Van Dale is een 

vereniging een groep mensen die samen iets doen. Eldenia is een voetbalvereniging waar men dus 

samen taken moet uitvoeren om te kunnen voetballen. Juist in dit jaar waarin we ons 75 jarig 

bestaan vieren zou dit extra benadrukt mogen worden. Iedereen begrijpt dat er meer dan 1 speler 

voor een team moet zijn, maar alles er omheen moeten we ook met meer mensen samen doen. Nu 

is de maatschappij steeds individualistischer aan het worden. En ook de aandacht voor elkaar en 

het respect naar elkaar neemt steeds verder af.  

 

In de brief van het bestuur aan de vrijwilligers, die men kreeg bij het kerstbrood, stond als kop “Je 

zult maar vrijwilliger zijn”. Deze kop was niet door mij bedacht maar kwam van een collega 

bestuurder bij een andere vereniging die een punt wilde maken  van de wijze waarop we met 

vrijwilligers omgaan. Het respect voor elkaar hebben is heden ten dage af en toe ver te zoeken. Ik 

verwijs hierbij naar de laatste jaarwisseling waarbij de hulpdiensten massaal belaagd werden 

terwijl ze hun taak uitvoerden. Ook respect naar eigendommen van een ander is ver te zoeken als 

je kijkt welke schade wordt aangericht.  

 

Eldenia maakt onderdeel uit van deze maatschappij en ook wij krijgen steeds meer te maken met 

dit gedrag. Samen moeten we er voor zorgen dat er wel respect is voor de vrijwilligers en 

materialen. Dit begint vooral bij ons eigen gedrag. Want waarom is het nodig de mensen achter de 

bar uit te maken voor van alles en nog wat, omdat het biertje duurder is geworden of omdat men 

wat langer moet wachten op zijn of haar drankje. Ook kunnen we anders reageren op de 

problemen rondom de kleedkamers als deze nog niet vrij zijn op het moment dat het jou uitkomt. 

Denk mee en overleg, maar ga niet tekeer tegen de mensen die daar in hun vrije tijd alles proberen 

te regelen. Bespreek zaken rondom een team met de leiding en dank mee aan oplossingen i.p.v. 

hen van alles te verwijten en toe te wensen.  

 

Ook naar onze materialen kunnen we meer respect opbrengen. Deze zijn allemaal van de 

vereniging, van ons dus. Ga hier dus mee om als jouw eigendom.  Als de doeltjes nog op het veld 

staan en ze staan in de weg kun je ze ook op de daarvoor bestemde plaatsen zetten ipv over het 

hek te gooien.  Laten de spelers zich afvragen waarom  ze een deur met een bezemsteel moeten 

doorboren na een wedstrijd of de ventilatieroosters dichtstoppen en zelfs met de steel van een 

trekker doorboren omdat er wat koude lucht doorkomt. Als iedereen iets meer denkt aan datgene 

wat hij of zij hier bij Eldenia doet en zegt,  dan zorgen we er ook voor dat Eldenia een fantastische 

club blijft om bij te sporten en samen te zijn.  

 

Mijn wens voor dit jaar is dan ook dat we met elkaar er voor zorgen  dat het asociale gedrag, 

zonder respect voor mens en materiaal, niet geaccepteerd wordt op ons complex en bij onze 

vereniging en dat ieder daar zijn eigen verantwoordelijkheid in pakt. We kunnen dan samen een 

mooie vereniging runnen. Zeker in dit jubileum jaar waarin we 75 jaar bestaan, zoals ik al aangaf 



aan het begin. We willen dit groots vieren met iedereen binnen de vereniging. We zoeken dan ook 

mensen die hierin iets willen betekenen. Zij kunnen zich te melden bij het bestuur om zo vanuit 

alle geledingen van de vereniging er een geweldig jubileum jaar van te maken. 

 

Voor Eldenia is 2019 een sportief succesvol jaar geweest. We kunnen terugkijken op een 

kampioenschap van Vrouwen 1 en de promotie naar het hoogste amateur niveau De Topklasse. 

Heren 1 had een moeizaam jaar maar wist zich te handhaven in de derde klasse. Wel zagen we een 

aantal jeugdige talenten uit de A doorstromen naar het eerste. Vrouwen 2 richtte zich na de 

winterstop op en wist uiteindelijk de middenmoot te bereiken en zo degradatie te voorkomen. 

Voor het 2e heren team was het een jaar van overleven, voor het nieuwe seizoen wilde we een 

nieuwe impuls aan het tweede te geven door de talentvolle jeugd te laten doorstromen. We 

wilden een team neer zetten dat een goede achtervang is voor het eerste elftal. Tot nu toe vergaat 

het hen niet onverdienstelijk. 

 

Ook heren 1, wederom uitkomend in de afdeling West 1, doet het goed en zit nu in de subtop. 

Vrouwen 1, nieuw in de topklasse, bijt ook goed van zich af en staat net onder de top en wint 

behoorlijk wat wedstrijden. Vrouwen 2 draait mooi mee in de hoofdklasse en staat er veel beter 

voor dan afgelopen jaar. Het doorstromen van de jeugd naar heren 1 en 2 heeft er niet toe geleid 

dat we een zwak A team hebben want zij werden onlangs Kampioen in hun klasse. Voor alle teams 

geld dat er dadelijk weer een hele belangrijke periode aanbreekt waar de prijzen verdeeld worden. 

Bij vrouwen 1 gaat dat onder leiding van  Edward Sijahailatua die ook heeft aangegeven het 

komend seizoen weer voor de groep te willen staan, want hij ziet nog voldoende uitdaging en de 

speelsters willen graag door met hem.  

 

Bij de heren is dit anders. Erwin Koen heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als trainer van 

Eldenia. We betreuren dit, want hij heeft hier de afgelopen 6 jaar wel wat neer gezet. Toch 

begrijpen we het ook dat na 6 jaar het goed is een keer iets anders te gaan doen. We moeten tot 

de jaren 70 terug om een trainer te vinden die het zo lang heeft gedaan. We zijn momenteel druk 

bezig met gesprekken met kandidaten om de opvolging van Erwin in te vullen en gaan er van uit 

dat dit op korte termijn gaat lukken. Eldenia ligt nog steeds erg goed in de markt voor nieuwe 

trainers. We bedanken Erwin vanaf deze plaats voor wat hij voor Eldenia betekend heeft en 

rekenen op een geweldig afscheid aan het einde van het seizoen. 

 

Wat de toekomst ons brengen gaat weet ik niet. We staan voor vele uitdagingen. In de 75 jaar van 

ons bestaan hebben we getoond een fantastische vereniging te zijn, waar iedereen op zijn manier 

voetbal kan bedrijven en hier een prettig thuis vindt. Ik spreek dan ook de wens uit dat juist het 

komend jaar, ons jubileum jaar,  nog duidelijker wordt wat voor een fantastische vereniging 

Eldenia is door het respect naar elkaar. Ik wens u allen een voorspoedig, gezond en sportief  

nieuwjaar toe. 

 

Dank u 


