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Beste allemaal, beste mensen van onze s.v. Grol,  

Ik wens jullie allemaal een gelukkig, gezond en verrassend nieuwjaar.  

Want verrassingen zijn er bij deze club altijd wel. Meestal zijn het mooie 
verrassingen maar af en toe krijg je een verrassing die je liever niet had 
gekregen. Sportieve verrassingen zijn het mooiste bij een voetbalclub, maar 
gedoe onder mensen is telkens een onaangename verrassing. En tegenwoordig 
vindt men al snel iets van iets en iemand , slingert dat via de telefoon 
ondoordacht de wereld en voordat je het weet heb je een uitslaande brand op 
de digitale snelweg en daarbuiten. En van onze mannen en vrouwen als leiders, 
trainers en bestuurders wordt dan verwacht dat ze als de brandweer het 
vuurtje zo snel mogelijk weer uit krijgen.  Met de brandstichter als 
toeschouwer die na 87 nieuwe berichten al weer vergeten was dat hij de 
brandje aangestoken had.  

En dan blijk je als club ook nog één grote familie te zijn. Ik kan jullie zeggen dat 
ik wel een aantal keren per jaar wil ontkennen een familielid te zijn.  

Zie hier een grote vereniging anno 2019. Niets bijzonders, want de 
ontwikkelingen in de wereld gaan niet aan zo’n voetbalgemeenschap voorbij. 
We mogen heel gelukkig zijn dat we als s.v. Grol nog zo’n grote groep van 400 
vrijwilligers hebben die ook met de tijd mee gaan en in staat zijn de vereniging 
constant vooruit te brengen. Daar ben ik zeer trots op.  

Het nieuwe jaar kan ons zeker weer vooruit brengen als we bijvoorbeeld 
denken aan Grolse Boys, nieuw kunstgras, het nieuwe voetbalbestuur, de 
voetbalschool, het Marveld Toernooi, het onderhoudsvriendelijker maken van 
de accommodatie, het project Bewegen Groenlo60plus, de 12e man en de 
doorstroom van de jeugd naar Grol 1 en 2.  Zo maar wat voorbeelden.  

Over het succes van de viering van het jubileum Grol 100 jaar in het afgelopen 
jaar komen we nog te spreken.  Door de aanpak van de jubileumcommissie 
hebben we het jubileum gepast gevierd, zodat we geen grote feestdip in 2019 
tegemoet gaan. Wel zou ik zelf wel weer een keer een feestje om Grol 1 willen 
bouwen. En als ze de laatste zes wedstrijden net zo voetballen als in de eerste 



zes wedstrijden en in de laatste wedstrijd niet in zwembroek het veld op 
komen,  zou het ook nog wat kunnen worden. Ik blijf van jullie houden, 
mannen. 

 

Als we naar de financiële bestendigheid van onze vereniging kijken, zullen we 
nadrukkelijk met de verduurzaming bezig moeten. De energiekosten bedragen 
nu al 12% van de totale begroting. En die kosten blijven flink stijgen daar 
allerlei overheidsmaatregelen. Onze vrijwilligersgroep heeft al vele 
besparingsmaatregelen aangebracht in de kleedkamers, maar nu zullen we ook 
moeten gaan kijken naar de veldverlichting en de warmwatervoorziening. 
Volgende week start de SEAG met het onderzoek met ondersteuning van de 
KNVB. Zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepompen zullen zeker als opties 
voorbij komen.  

De nieuwe organisatie-indeling staat intussen met het hoofdbestuur, het 
dagelijks bestuur, het voetbalbestuur, het organisatiebestuur en het 
accommodatiebestuur (SEAG-bestuur) en alle commissies en werkgroepen die 
daaronder vallen. En met de zelfstandige organen die daarnaast functioneren 
zoals de VSVG,  de BCG, de Supportersclub, de 12e Man en de Voetbalschool 
gaat het instituut s.v. Grol met vertrouwen het nieuwe jaar in.  

Ik wens ons daarbij succes maar vooral plezier en harmonie met elkaar.  

 

Dank jullie wel.  

 

 

  


