
 

 

Januari 2021 

Van de bestuurstafel. 

 

Ten eerste willen wij jullie allen een gezond en voorspoedig 2021 toewensen. 

Wie ons aan het begin van vorig jaar had verteld dat zowel het seizoen ’2019/2020’ als ook het 
seizoen ‘2020/2021 door een virus vrijwel volledig platgelegd zouden worden, dat men verplicht 
met mondkapjes in de winkels zou rondlopen en er door de regering een grens aan onze 
verjaardagsvisites en andere bezoekjes zou worden gesteld, zou door ons allemaal voor gek zijn 
verklaard. 

Lock down 
Helaas is het de harde werkelijkheid geworden en zitten we met zijn allen in een situatie dat we 
het corona-virus maar niet onder controle lijken te krijgen. De recente maatregelen van de 
overheid hebben het ‘normale’ leven in zijn geheel stilgelegd en momenteel mag er alleen maar 
getraind worden door de jeugd en mogen senioren slechts met maximaal twee personen trainen.  
Toeschouwers wérden al geweerd van de sportparken en de kantine is ook al maanden op slot. 
Daar kwamen met verloop van tijd ook nog eens de kleedkamers bij. Dit is de situatie die sowieso 
nog tot en met 19 januari 2021 voortduurt, maar het heeft er alle schijn van dat deze Lock down 
met een aantal weken wordt verlengd. 
 
Wat betekent dit voor jou? 
Het betekent allereerst langer uitstel van een terugkeer naar het normale, sociale leven en de 
gezelligheid op de club. 
Wat is er nu mooier om, in de rust van een wedstrijd, met medeliefhebbers van het 
voetbalspelletje te discussiëren over het vertoonde spel? En dat allemaal onder genot van een 
lekkere kop koffie.  
Of na de wedstrijd wat drinken met je teamgenoten en toeschouwers en de wedstrijd 
nabeschouwen. Zeg maar de welbekende en gezellige derde helft. 
Ook de kleedkamer wordt node gemist. Hier ben je toch even onder elkaar met je teammaten en 
hier worden de sociale contacten en de verhalen van het leven gedeeld. Dit allemaal moeten we al 
een tijdje en voorlopig dus nog wat langer missen. Dat heeft een behoorlijke impact.  
 

Wat betekent dit voor de club? 
De club drijft voor een belangrijk deel op de kantine inkomsten. Er worden in de winterperiode 
altijd verschillende activiteiten georganiseerd. Uiteraard zijn deze belangrijk voor de clubkas, maar 
ze zijn vooral bedoeld om elkaar te blijven ontmoeten. 
Zo is de kerstbingo altijd een hele mooie en drukbezochte avond in deze periode op de 
supermooie, in kerstsfeer aangeklede, “De Koperberg”. En natuurlijk ons traditionele en bekende 
kerstzaalvoetbaltoernooi. Corona zette een streep door de 40e editie van dit toernooi.  
En ook onze Nieuwjaarsinstuif en de gezellige kaartavonden kunnen geen doorgang vinden. 
Al met al doet het virus een enorme aanslag op het sociale aspect dat de Steenwijker Boys zo 
kenmerkt en dat zo belangrijk is voor onze club.  
 
Uitdagende periode 
Als bestuur staan we voor de lastige taak om de club te besturen in een tijd die nergens mee te 
vergelijken is. 
Nu de kantine al maandenlang dicht is, bestaan onze enige inkomsten uit de contributie en de 
sponsoren die ons gelukkig trouw zijn gebleven. Grote dank daarvoor! En dit in een tijd waarin zij 
het zelf ook niet allemaal gemakkelijk hebben. Ook het oud papier zorgt nog voor wat inkomsten. 



 

 

Daar waar mogelijk maken wij gebruik van de financiële tegemoetkomingen die de overheid biedt. 
Het is dan ook niet op het financiële gebied waar de grootste pijn zit. Nee, wij missen boven alles 
de reuring en beleving op ons geliefde sportpark. 
 
Wat zal ons dan door deze tijd heen helpen? 
De Boys is een hechte club. Met trouwe vrijwilligers en leden. 
In moeilijke tijden, staan we als één achter onze club.  
De wetenschap dat veel mensen onze club een warm hart toedragen en zich verbonden voelen 
met onze vereniging zal ons ook door deze lastige periode heen helpen.  
 
Het jaar 2021 is het jaar van de hoop! We gaan niet bij de pakken neerzitten. 
De eerste vaccinaties zijn gezet en hopelijk is dit het begin van een terugkeer naar ‘normaal’. 
Het zal nog een kwestie van tijd zijn, maar dat ellendige virus krijgen we eronder! 
 
Wij rekenen erop dat de bal spoedig weer zal rollen op De Koperberg en kunnen niet wachten om 
eenieder weer te ontmoeten op ons sportpark. 
 
Maar voor het zover is…….pas goed op jezelf én je naasten en blijf gezond. Gezondheid boven 
alles! 
 
 
Bestuur v.v. Steenwijker Boys 

 

 


