Januari 2019

Beste leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden en andere aanwezigen.
Ik ga het deze keer niet hebben over de alledaagse gang van zaken binnen onze vereniging.
- dat er afgelopen december twee spelers van Stadskanaal’74 op de Challenge in Rotterdam met de
allerbesten van Nederland hebben gespeeld;
- dat de papieren voor de tweede helft van de veldcompetitie al weer binnen zijn en dat dit weer veel
werk oplevert achter de schermen;
- dat we financieel de zaken weer goed op orde hebben na de noodzakelijke bezuinigingen i.v.m. de
gedwongen sloop van ons clubhuis;
(Oh ja !!)- dat er vanmiddag een overeenkomst is gesloten met een nieuwe hoofdsponsor voor ons
toernooi.
- dat we met een prachtig artikel in het tijdschrift van het Streek historisch Museum hebben gestaan.
Juist het onderwerp waar het artikel mee eindigt houdt het bestuur wel het meeste bezig de
afgelopen tijd. Het artikel eindigt met de situatie van ons clubhuis en dat het hebben van een eigen
“Hok” een grote wens en ons grootste doel is.
Sinds 2014 maken we gebruik van het Noorderpoort. Wat door ons al voorspeld werd, is helaas
uitgekomen. Ledenverlies, inkomstendaling en minder binding met elkaar.
Vanaf 2015 heeft een delegatie van het bestuur meerdere malen op het gemeentehuis gesproken,
raadsvergaderingen bijgewoond, presentaties gegeven aan fracties en gelobbyd met diverse politici
van verschillende partijen.
Na de verkiezingen werd een nieuwe coalitie gevormd en leek al snel het inzicht te veranderen
binnen de gemeenteraad en B & W.
Gesprekken volgden met de nieuwe wethouder en ambtenaar van sportzaken. Deze gesprekken
hebben er uiteindelijk toe geleid dat in november de uitspraak en toezegging werd gedaan dat we
mogen bouwen en dat de gemeente ook wil meebetalen.
Wij mochten in een volgende bijeenkomst aangeven wat onze wensen waren voor een nieuwe
accommodatie. Uiteindelijk zullen we 15 januari op het gemeentehuis te horen krijgen wat er precies
mogelijk is voor onze vereniging.
Als alles meezit staan we aan de vooravond van een nieuw verenigingshoofdstuk. Een nieuw clubhuis
(in welke vorm dan ook) zal veel inspiratie, gezelligheid en clubbinding geven. Een toename van
activiteiten is mogelijk en ook een toename van nieuwe leden zal een logisch gevolg zijn.
Voordat het zover is zullen we hier allemaal onze schouders onder moeten zetten. Wellicht zal er zelf
gebouwd moeten worden of moeten er andere werkzaamheden verricht gaan worden.
Ik ga ervan uit dat als we een beroep op jullie doen dat we samen een mooie toekomst tegemoet
gaan in een nieuw Hok.
Ik wens iedereen een gezond 2019.

