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Beste leden,
Laat ons beginnen met het uitspreken van de wens
dat iedereen inclusief zijn of haar naasten nog in
goede gezondheid verkeert. Onze gezondheid is
een groot goed, helemaal in deze bijzondere tijd.
Het Corona-virus heeft de hele wereld in zijn greep.
Overal zien we dat de overheden maatregelen
hebben getroffen om een verdere verspreiding van
het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het openbare leven in Nederland is nagenoeg plat gelegd en
de druk op ons zorgsysteem is enorm. Dit laat ons
tevens zien hoe belangrijk goede zorg is en geeft
ons stof tot nadenken hoe wij de zorg ook in de
toekomst op een goede en verantwoorde manier
zouden moeten invullen. Ook de sport is natuurlijk
aan banden gelegd, met als gevold dat het voetbalseizoen voor de amateurs abrupt tot een einde is
gekomen. De KNVB heeft op het moment van het
uitbrengen van deze nieuwbrief nog geen definitief
besluit genomen of het betaald voetbal dit seizoen
nog hervat zal worden, al lijkt de kans daarop erg
klein.
Voor Sportclub Rekken heeft dit besluit tot gevolg
dat we o.a. het jubileumfeest hebben moeten
aflasten. De jubileumcommissie had al veel goed
werk verricht om er een mooi feest van te maken en
we hadden natuurlijk graag ons jubileum met onze
leden, supporters en sponsoren willen vieren. Gelukkig hebben alle betrokken partijen, die een invulling
aan de activiteiten zouden verlenen (tentverhuur,
horeca, muziek, etc.), volledig begrip getoond voor
deze situatie en er zijn geen kosten in rekening
gebracht. Vanaf deze plaats willen wij graag iedereen bedanken voor de getoonde inzet en begrip.

Hopelijk kunnen we volgend jaar het feest alsnog
houden en zullen alle partijen die nu betrokken
waren, opnieuw gevraagd worden hun bijdrage te
leveren.
Wel is besloten om het geplande onderhoud aan het
hoofdveld uit te voeren. Helaas kunnen we hierbij
niet over de bijdrage van het EK-boekje, bedoeld om
de kosten van dit onderhoud mede te financieren,
beschikken. Het feit dat er dit seizoen geen competitievoetbal meer wordt gespeeld, zorgt voor extra
ruimte ten aanzien van de veldrenovatie, zonder
dat de veldbezetting hierbij in het geding komt. De
onverwachte extra rustperiode in combinatie met
de staat van de grasmat heeft ons doen besluiten
de werkzaamheden wel uit te voeren. De eerste
werkzaamheden aan het hoofdveld zijn inmiddels al
gestart, zodat we in het komende seizoen weer over
een prachtige grasmat kunnen beschikken.
Alle overige activiteiten op ’t Asterloo zijn tot nader
orde afgelast. Indien zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen die gevolgen hebben voor de activiteiten
van onze vereniging, zullen jullie daarover uiteraard
worden geïnformeerd.
T.a.v. van de competitie heeft het besluit van de
KNVB tot gevolg dat er geen eindstanden bepaald
worden en er dus geen kampioenen, promovendi of
degradanten zullen zijn. Ondanks een mooi seizoen
van het 1e elftal, dat 10 punten los stond en de
promotie naar de 4e klasse binnen handbereik had,
zal er volgend jaar gewoon weer in de 5e klasse
gespeeld moeten worden. Indien er zich mogelijkhe-
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den voordoen om alsnog naar de 4e klasse te kunnen gaan, zullen wij daar zeker gebruik van maken.
De KNVB heeft in ieder geval de mogelijkheid voor
clubs geboden hier een verzoek voor in te dienen.
Ons verzoek is inmiddels de deur uit, dus we zullen
afwachten wat het gaat worden. Als we toch in de
5e klasse moeten blijven moeten we er maar voor
zorgen om het volgend seizoen het kampioenschap
binnen te halen.
Ook het 5e elftal dat eveneens fier bovenaan stond,
zal het in het volgend seizoen opnieuw moeten
proberen.
Vanaf deze plaats willen wij Mark Roossink, die
uitstekend heeft gepresteerd met het 1e elftal,
graag bedanken voor zijn inzet. Jammer dat hij zijn
werk niet heeft kunnen bekronen met het binnenhalen van het kampioenschap. Colin Stokkers die het
stokje van Mark gaat overnemen, wensen wij natuurlijk heel veel succes toe in het nieuwe seizoen.

In deze tijd realiseren wij ons terdege dat voetbal
maar een bijzaak is geworden. Gezondheid komt
echt op de 1e plaats en we zullen ons volledig
moeten houden aan de aangekondigde maatregelen door onze regering. Als we met zijn allen hier
voldoende bewust van zijn, kunnen we ook deze
crisis de baas.
Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen redelijk normaal weer opstarten en kunnen wij jullie allemaal
weer gezond en wel begroeten op ’t Asterloo,
Houd afstand, blijf gezond en let een beetje op
elkaar!
Namens het bestuur
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