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Als voorzitter maak je voor de ALV een terugblik op het vorige (sport) jaar. 
Voor ons als VV Hierden is het jaar 2020 niet een jaar waar we met zijn allen leuk en vrolijk 
op terug kijken. 
 
Een jaar waarin we geen kampioenen, geen doorloopavonden, geen Veluwade, bijna geen 
wedstrijden, geen gezelligheid in de kantine en ook geen degradanten hebben bij onze 
mooie club. 
Net als heel Nederland zijn ook wij in de ban van CORONA. 
 
Maar ook in deze rare tijden is het wel weer fantastisch om te zien dat we dankzij de 
onverzettelijkheid van al onze vrijwilligers toch op de momenten dat het mocht onze club 
draaiende hebben kunnen houden en met mooie actie’s wat cash hebben kunnen ophalen 
voor de VV Hierden. GRANDIOOS. Daarnaast hebben al onze hoofdsponsors zonder aarzelen 
allemaal hun contracten met onze club verlengd. Dat is nog eens loyaal en verdient  van ons 
groot respect. 
Vanuit ons bestuur is met man en macht gewerkt om de financiën toch op orde te kunnen 
krijgen en houden, het technische team heeft onze trainers en selectie kunnen behouden en 
zelfs nog kunnen versterken. 
 
We hebben uiteraard veel moeten bezuinigen en soms lastige beslissingen moeten nemen 
maar hebben dat echt allemaal gedaan in het belang van onze club. 
Onze jeugdafdeling waar met gepaste afspraken nog wel getraind mocht worden wil Ik hier 
een groot compliment maken. 
Wat daar allemaal voor gedaan is en het dan proberen voor iedereen goed te doen is een 
bijna onmogelijke opgave. 
Jullie hebben dat geweldig gedaan CHAPEAU. 
 
Ik hoop dat we aankomend jaar corona de baas gaan worden en dat we in Hierden en in heel 
de wereld weer gewoon kunnen sporten en ons weer sociaal kunnen gaan bewegen op en 
rondom het voetbalveld. Dat “gewoon” weer gewoon wordt. 
 
Last but not least wil ik mijn medebestuurders bedanken voor al het werk wat jullie hebben 
gedaan in dit vreemde en lastige jaar. 
Gerrit van de Berg, Martin Dooyeweerd, Gert-Jan Prophitius, Gert Jan Bronkhorst, Peter Epe, 
Arien Van Nijhuis, Erik Vermeulen, Jacco van het slot en Alice Haklander. 
JULLIE ZIJN KANJERS. 
 
Met sportieve groet, 
De voorzitter 
Henk Timmer 
 


