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08 januari 2017 - Nieuwjaarstoespraak voorzitter
Dames en heren, jongens en meisjes van harte welkom.
De nieuwjaarstoespraak is voor mij een bijzonder moment. Een moment waar ik echt naar uitkijk. Het is namelijk
het enige jaarlijkse moment dat van mij verwacht wordt dat ik iets zinnigs zeg en dat er ook naar mij geluisterd
wordt.
Allereerst wens ik namens het bestuur iedereen een bijzonder, gezond en sportief 2017.
Zoals voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer gestart met onze traditionele winterloop. Goed om te zien dat de
belangstelling weer groot was. Een speciaal woord van dank aan de deelnemers maar vooral aan iedereen die
meegeholpen heeft om deze eerste activiteit van dit nieuwe jaar weer tot een succes te maken.
2016 in sportief opzicht.
Zowel bij de senioren als bij de junioren werden, in sportief opzicht, de nodige successen behaald. In de afgelopen
ledenvergadering van oktober is dat al uitgebreid aan de orde geweest.
Zonder alle andere senioren- en juniorenteams tekort te doen benoem ik hier, in mijn ogen een aantal in het oog
springende resultaten.
•
•
•
•
•

Promotie van ons Dames-1 en ons Heren-2 team.
Het behalen van de bekerfinale door ons Meisjes B1 team.
Het voorjaarskampioenschap van ons FUNPLAY G-jeugdteam.
Het kampioenschap van ons A-1 team.
En onlangs nog de kampioenschappen in de najaarscompetitie van onze JO17-4 en JO11-3 teams.

Prima resultaten!
Als vereniging blijf je natuurlijk hogere doelen stellen en blijf je streven naar betere resultaten. Resultaten die je
alleen bereikt als de voorwaarden zo optimaal mogelijk ingevuld zijn. Goede velden en voorzieningen en
voldoende vrijwilligers om zaken in goede banen te leiden.
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Vrijwilligers
Rood Wit ’62 kan niet zonder vrijwilligers. Ook hier heb ik in de nieuwsbrief van afgelopen december al iets over
geschreven. Het blijft een groot probleem om een vereniging als de onze optimaal draaiende te houden zonder
voldoende vrijwilligers.
Gelukkig hebben we nog steeds veel mensen die wel bereid zijn actief mee te doen om de meeste zaken goed te
laten verlopen.
Met name
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze mensen van de Jeugdcommissie.
Onze teamtrainers en begeleiding
Onze scheidsrechters en scheidsrechter coördinators
Onze terreinbeheerders
Onze mensen van de kantine en keuken
Onze mensen van de activiteitencommissie
En verder iedereen die op zijn of haar manier een steentje bijdraagt.
O ja, en natuurlijk ook de bestuursleden!!!!

Oprecht bedankt!

Bestuurlijk zullen we ons moeten blijven richten op de langere termijn.
De ontwikkelingen rondom de Braak worden concreter en de dwingende wens van de gemeente om te komen tot
meer samenwerking en mogelijke fusies tussen verschillende voetbalverenigingen in Helmond is geen geheim.
Hoe de gemeente dit omzet in beleid wordt de komende maanden duidelijker.
Wethouder Frans Stienen schreef in zijn laatste mail van 2016 aan alle voorzitters onder andere: In het voorjaar
gaan we als college een toekomstgericht gesprek aan met de gemeenteraad en jullie over de toekomst van het
Helmondse voetbal, waarbij er niet voor iedereen een droomscenario uit zal gaan komen.
We zullen als bestuur de ontwikkeling in de Helmondse politiek op de voet blijven volgen en waar nodig onze
Rood Wit stem krachtig laten horen.
In de uitvoering van de onlangs gepresenteerde voetbalvisie over het Helmondse amateurvoetbal zullen wij ons
positief kritisch blijven opstellen met als uitgangspunt zelfstandigheid en eigen identiteit.
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Vorig jaar sloot ik mijn nieuwjaarstoespraak af met de woorden “Respect voor elkaar en elkaars mening is niet
alleen fatsoenlijk maar ook de enige basis voor vertrouwen, samenwerking en succes”.
Nu een jaar later ben ik nog steeds van mening dat open discussies, met respect voor elkaar en voor elkaars
mening en standpunten, de enige basis is voor vertrouwen, samenwerking en succes!
Het afgelopen jaar heb ik moeten constateren dat niet iedereen begrepen heeft wat daarmee bedoeld wordt en
dat is jammer.
Clubbelang dient voorop te staan in beleid, beleving en alles wat we met elkaar doen en belangrijk vinden.
Clubbelang gaat nu eenmaal boven individueel belang.
Ik spreek de hoop uit dat 2017 voor onze vereniging een jaar wordt van meer Vertrouwen, meer Samen en meer
Tolerantie en Respect.

Laten we er samen iets moois van maken.
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