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Beste leden, vrijwilligers en supporters, 

 

Via deze weg willen wij jullie informeren over het restant van de competitie, de voortgang van afgelopen 

maand, en ontwikkelingen rondom de fusie. 

 

Eerst de competities. Deze zijn het 2 weekenden voor alle drie de seniorenteams afgerond, met wisselende 

resultaten. De eindstand van het 1e elftal is nog onbekend, de andere teams maken komend weekend de 

competitie af (ivm oneven aantal). Met tevredenheid kan het 1e elftal terugkijken op vele wedstrijden, maar 

met minder tevredenheid naar de stand. De jongens van Valther Boys 1 hebben zichzelf veel te weinig beloond, 

met vaak het betere spel. Valtherboys/HOC 3 pakte de 2e plaats in de reserve 4e klasse. Keurig resultaat van de 

mannen van Kay Sanders, die wekelijks met een wisselende spelers aan de aftrap stonden. Valtherboys/HOC 6 

onder leiding van Marcel Cremer pakte uiteindelijk de 9e  plek, meer zat helaas niet in het vat. 

Deze laatste speelronde, die bol stond van de gezelligheid vanaf 9 uur ‘s morgens, werd vervolgd met een 

busrit naar GKC en afgesloten met een borrel en een hapje op sportpark Duurshof. Wij als bestuur willen bij 

deze ook iedereen bedanken voor deze prachtige afsluiting, met een lach en een traan. een uitgebreider stuk 

hierover zal apart verschijnen op de site en in het dorpskrantje, en waarschijnlijk heeft u de foto’s al gezien in 

de ‘week in, week uit’. 3 prachtige pagina’s, een mooi stuk om te bewaren. We hopen ook de rest van de foto’s 

snel op de site kunnen zetten, zodat iedereen deze dag ook nogmaals kan herbeleven.   

 

Vervolgens de stand van de fusie. Deze is de afgelopen weken goedgekeurd door de KNVB.  Vv HOVC is dus 

een feit. We hebben van de leden alle feedback terug van m.b.t. de logo’s, deze zal, samen met het nieuwe 

tenue, 29 juni worden bekend gemaakt als de akte definitief wordt getekend. Meer info hierover volgt tzt. Hou 

hiervoor de facebookpagina in de gaten. 

 

Nu de fusie juridisch gezien wordt afgerond, komen ook de praktische zaken aan bod. Zo zijn er voor volgend 

seizoen nog een aantal posities waar invulling aan moet worden gegeven, waarvan wij hopen dat een aantal 

leden zich tot toe aangetrokken voelt! 

- Het wedstrijdsecretariaat moet worden ingevuld. Wenselijk is dat dit door +- 4 man gedaan wordt (2 

jeugd, 2 senioren) 

- Johannes Homan stopt na jarenlange dienst als veldbelijner. Verwacht wordt dat volgend seizoen beide 

velden constant in gebruik zijn. dit zal ongeveer inhouden dat 1x in 2 week hier de lijnen gezet moeten 

worden. Via deze weg willen wij Johannes nog heel erg bedanken voor de jarenlange inzet! 

- Voor de inkoop van de kantine zoeken wij nog iemand die dit in de gaten wil houden en wil bestellen 

- Leffert en Geertje houden op met het wekelijkse onderhoud van de kantine. Dit deden zij vaak op 

maandagmorgen, waardoor de rest van de week de kantine er weer op-en-top bij lag. Voor deze taak is 

vrijwilligersvergoeding gereserveerd, in overleg. 

- Bestuursleden. Een aantal bestuursleden stappen na het vormen van het nieuwe bestuur, uit het 

dagelijkse bestuur. Hierdoor komt er ruimte om onderdeel te worden van het 1e bestuur van VV HOVC. 

Maar niet alleen het bestuur zoekt invulling. Ook voor onder hangende commissies geldt dat zij alle hulp 

kunnen gebruiken. 
 

Wij hopen dus dat er leden zullen komen die actief willen en kunnen inzetten voor de vereniging; zonder hun 

kan de vereniging niet draaien! 

 

Wij willen jullie, de leden, nogmaals bedanken voor alle tijd, moeite en plezier die jullie samen met ons het 

afgelopen jaar in de club hebben gestopt. Hierdoor hebben op een goede wijze afscheid kunnen van de mooiste 

vereniging die er is.  

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur. 

                                                    Nielsbrief 


