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JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 - 2021 
 

1) INLEIDING  
 

Over dit bijzondere tweede coronaseizoen is traditioneel weer een jaarverslag gemaakt. Dat 

verslag is per 1 oktober jl. beschikbaar op de website. Na het stopzetten van de competitie 

2019-2020 per 16 maart 2020 is ook de competitie 2020-2021 vroegtijdig beëindigd. Beide op 

basis van overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Beide competities 

zijn niet hervat. In het seizoen 2020-2021 was gezien de korte duur ook geen promotie en 

degradatie van toepassing.  

 

We kijken terug op een wel heel bijzonder seizoen 2019-2020. De corona had ook het 

afgelopen seizoen enorm veel impact op ons allen, maar zeker ook op onze vereniging en onze 

individuele passieve en actieve voetballiefhebbers. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn er 

de nodige versoepelingen van kracht en is de competitie seizoen 2021-2022 van start gegaan. 

Wat hebben we daar enorm verlangd. Er is weer leven in de Grol brouwerij en dat doet ons 

allen goed.  

 

 

De ondertekening van de fusieakte vond plaats op 30 juni 2020 en daarmee was de fusie per 1 

juli 2020 definitief een feit. In het jaarverslag 2019-2020 hebben wij zeer uitvoerig verslag 

gedaan over de fusie. Dat gaan we nu niet nog eens herhalen maar vermeldenswaardig is zeker 

wel dat het samengaan goed is verlopen en dat de leden van Grolse Boys op een soepele en 

fijne manier zijn opgenomen bij Grol. De fusieafspraken zijn nagekomen, de rode accenten zijn 

in de kleding en op het sportpark aangebracht en de gedenksteen van Grolse Boys is 

ingemetseld. Wat we nog te goed hebben is een ‘fusiefeest’ inclusief een aantal officiële 

plichtplegingen. Dat zit zeker in de pen en de werkgroep is geformeerd. We houden u op de 

hoogte.  

 

  

2)      VOETBAL 
 

Het COVID19- virus 

Het seizoen 2020-2021 was er één dat (wederom) beheerst werd door het COVID-19 virus. 

Alle teams zijn met volle energie gestart aan de voorbereiding op het seizoen en hebben een 

aantal oefen-, beker- en competitiewedstrijden gespeeld, maar kregen na een paar weken te 

horen dat ook de voetbalwereld weer ‘gedeeltelijk op slot’ moest. Een grote teleurstelling voor 

elke voetballiefhebber. Trainen is immers erg leuk, maar trainen doe je deels toch ook om je 

voor te bereiden op wedstrijden tegen tegenstanders van andere verenigingen. Dat laatste was 

tot aan de Regiocup, die aan het eind van het seizoen toch plaats kon vinden, niet toegestaan. 

Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers hebben alle teams toch lekker doorgetraind 

en onderling wedstrijden gespeeld.  

 

Stapje voor stapje vooruit 

Over het algemeen is het Voetbalbestuur tevreden over hoe het proces van de teamindeling en 

aanstellingen van trainers en stafleden voor het seizoen 2020-2021 verlopen is. Natuurlijk zijn 

er verbeterpunten te benoemen en die zullen dan ook in de toekomst meegenomen worden. 

Maar elk jaar gaat het ietsje beter. We gaan stapje voor stapje vooruit. Een voorbeeld: in vorig 

jaarverslag werd opgenomen: “Er is wel een onderdeel dat het Voetbalbestuur zorgen baart. Al 
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jaren is het een enorme klus om voldoende trainers en stafleden te vinden voor de niet-selectie 

teams.” Afgelopen seizoen was het aantal vacatures voor deze teams minder dan het seizoen er 

voor. Een positieve ontwikkeling dus. Maar we zijn er nog niet, dus we blijven investeren op 

voornoemd thema. Voorgaande laat onverlet dat we enorm blij zijn met het trainers- en 

vrijwilligerskorps dat Grol heeft.  

 

De voetbaltechnische rode draad 

Met de aanstelling van Jos Heutinck als Hoofd Jeugd Opleidingen vanaf het seizoen 2020-2021 

komt er meer en meer lijn in de ontwikkeling van de vorming van een voetbaltechnische rode 

draad. Jos heeft inmiddels veel mensen om zich heen verzameld die de rode draad op 

hoofdlijnen hebben ‘uitgewerkt’. Een deel van de ‘rode draad’ is terug te vinden in de 

spelprincipes die ontwikkeld zijn gedurende het seizoen 2020-2021. Deze spelprincipes geven 

weer hoe we bij Grol willen en gaan voetballen. Nu de spelprincipes Grol ontwikkeld en 

vastgesteld zijn, is het tijd om deze te gaan implementeren. Het Voetbalbestuur durft dan ook te 

zeggen dat we in het seizoen 2021-2022 weer een aantal stappen vooruit gaan zetten op 

voetbaltechnisch vlak.  

 

In het beleidsplan Grol ’21-’23 staan een aantal doelstellingen / speerpunten die passen bij de 

ontwikkeling die we doormaken op voetbaltechnisch vlak: 

• Voetbal staat voorop bij Grol: ‘op het veld moet het gebeuren’. 

• Het voetbaltechnisch en sociaal emotioneel ontwikkelen van alle voetballers bij Grol (m/v, 

jeugd/ senioren)  

• Het opleiden en vormen van trainers en overige stafleden (m/v, jeugd/ senioren)  

• Zo hoog mogelijk voetballen met de prestatieve seniorenteams  

• Ontwikkelen spelers prestatieve jeugdteams: 

o Ontwikkelen individu staat voorop 

o Spelen op een niveau dat past bij de ontwikkelingsdoelen in de betreffende 

leeftijdscategorie. Daarbij blijft het doel dat de prestatieve jeugdteams op het landelijk 

divisieniveau spelen. 

o Hoe hoger de leeftijdsklasse, hoe meer voorbereiden op spelen in Grol 1, 2, 3 en dames 

1 

• Alle senioren die op recreatief niveau spelen zoveel mogelijk laten genieten van het 

‘spelletje voetbal’  

• Ontwikkelen spelers recreatieve jeugdteams 

o Spelers laten genieten van het ‘spelletje voetbal’ 

o Daar waar een speler de stap wil en kan maken naar prestatief deze stap faciliteren 

• De juiste faciliteiten voor de alle teams, dus ook de recreatieve teams 

• Het blijven ontwikkelen van een rode draad binnen de jeugdopleiding Grol 

• Per leeftijdsklasse vaardigheden aanleren 

• Spelprincipes Grol 

o Ontwikkelen regie van de HJO 

o Vaststellen door HJO en VB 

o Implementeren door HJO 

o Van spelprincipes naar training en coaching 

• Ontwikkelen van beleid op opleiden en ontwikkeling van keepers binnen Grol 

• ‘Betere trainers maken betere spelers’ 

o Streven naar de juiste trainers op de juiste plek 

o Alle teams voorzien van een goede bezetting (trainer en staf) 

o Ontwikkelen van (jeugd)trainers 

• Elke speler moet zich op zijn/ haar eigen niveau kunnen ontwikkelen 



 

 

Jaarverslag S.V. Grol seizoen 2020 – 2021 5 

• Organiseren van een goede communicatie tussen betrokkenen bij de ontwikkeling van 

spelers  

• Werken aan het prestatieklimaat bij Grol 

• De doorstroming van de jeugdspelers naar de senioren begeleiden 

 

 

3)    SEAG / ACCOMMODATIE 

 
Het sportpark is bekroond tot nummer drie in de wedstrijd voor ‘Sportaccommodatie van het 

jaar’ georganiseerd door NOC/NSF, hiermee is een bedrag van €750,- opgehaald. Daarnaast 

heeft de stichting een donatie van €2.500,- ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is 

Meesterschap Fonds t.b.v. een duurzamer sportpark. Beide prestaties waren niet gelukt zonder 

de inspanningen van de werkgroep Zo Groen Als Grol, SEAG en de woensdaggroep. 

 

Gedurende het seizoen heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Vanaf heden zal er nog 

één afgevaardigde namens de SEAG plaatsnemen in het Algemeen Bestuur. Daarnaast is aan de 

statuten toegevoegd dat Sportvereniging Grol en de stichting een jaarlijkse exploitatie-

vergoeding overeenkomen. Bereiken partijen hierover geen overeenstemming, dan zal de 

vaststelling van de hoogte van bedoelde exploitatievergoeding bindend worden voorgelegd aan 

de algemene ledenvergadering van voornoemde vereniging. 

 

Onderzocht wordt of op den duur een overdekte entree gerealiseerd kan worden. Enkele 

schetsen zijn gemaakt, een kostenraming moet nog volgen. De voorbereidende overleggen voor 

het realiseren van een extra kunstgrasveld, voortkomend uit de fusie en bijbehorende 

bruidsschat, zijn gestart. De garageboxen worden verbouwd tot opslagruimte, voornamelijk ten 

behoeve van kledingopslag en de woensdaggroep. De verbouwing is reeds gestart en is naar 

verwachting in het laatste kwartaal van 2021 afgerond. Bij de entree van het sportpark is een 

tegel met Cruijff-uitspraak geplaatst in het straatwerk. De pupillendoelen zijn wit gespoten en 

de auto van de woensdaggroep is vervangen door een nieuwe Piaggio. Er is een aanvang 

gemaakt met het aanpakken van de waterproblematiek op het sportpark. De volledige 

conventionele veldverlichting is vervangen door ledveldverlichting. De verlichting in de 

kleedkamers is vervangen door ledverlichting. Alle hoge reclameborden zijn grondig gereinigd 

door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Naast de hoofdtribune is het straatwerk uitgebreid 

met als doel het opvangen van rubberkorrels. Ook is het scorebord van de Grolse Boys 

geïnstalleerd bij veld 1.  

 

 

4)     BESTUREN 

 
Het huidige Algemeen Bestuur ziet er als volgt uit:  

 

Hans Scheinck Voorzitter 

Harry Paf  Vice-Voorzitter 

Tonnie Zieverink  Secretaris 

Tom Hoffman Penningmeester 

Rob Westervoorde Lid / Voorzitter Organisatiebestuur 

Floris Geessinck Lid / Voorzitter Accommodatiebestuur / SEAG 

Dennis Pasman  Lid / Voorzitter Voetbalbestuur 
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Aftredend en herkiesbaar in het Algemeen Bestuur is: Tonnie Zieverink (secretaris).  

 

Op dit moment functioneren naast het Algemeen Bestuur als deelbesturen het Voetbalbestuur, 

het Organisatiebestuur en het Accommodatiebestuur (SEAG). De voorzitters van de deel-

besturen maken deel uit van het Algemeen Bestuur.  

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om ook in de sport meer aandacht te hebben 

voor gezondheid en gedrag. Bij de Grol zijn deze aandachtsgebieden nu nog verspreid over de 

besturen. Het gaat hier bij gezondheid met name om roken, alcohol, drugs, voeding, preventie 

en behandeling blessures, algemene lichamelijke conditie. Bij gedrag gaat het met name om 

discipline in en buiten het veld, mentale weerbaarheid, voorbeeldgedrag, belonen en straffen, 

kwetsbare mensen.  

De belangrijkheid van deze onderwerpen leidt tot veel aandacht en sturing en dat in 

samenwerking met de andere deelbesturen.  

Het voorstel van het Algemeen Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering is om een extra 

deelbestuur ‘Gezondheid en Gedrag’ te vormen. Dit houdt ook in dat het voorstel is het 

Algemeen Bestuur met één positie uit te breiden naar acht leden. Volgens de statuten is dit 

mogelijk. Voor die extra positie in het algemeen bestuur wordt kandidaat gesteld Petra 

Lammers. Zij wordt dan ook voorzitter van het nieuwe deelbestuur. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering zal dit nader worden toegelicht.  

 

De huidige samenstelling van het Accommodatiebestuur / SEAG is als volgt:  

Floris Geessinck   voorzitter 

Rob van Uem    secretaris 

Lars Oesterholt  penningmeester 

Willy Konnik   lid 

Stefan Kok   lid 

Dennis Papen   lid 

Dave Keunekamp   lid 

Daan Schuurmans   lid 

 

De huidige samenstelling van het Organisatiebestuur is als volgt: 

Rob Westervoorde  Voorzitter, ook van commissie Wedstrijd Support 

Marco Frank   Communicatie, PR en Verenigingsbureau 

John ter Heerdt   Commissie Jeugdzaken t/m O17 jaar 

Arjen Korenromp  Commissie Seniorenzaken vanaf  O19 jaar 

Hiljon te Boome  Commercieel Team Grol 

Dennis Pasman  Voetbalbestuur’ 

Ruben ter Woerd  Commissie Nevenactiviteiten 

Rita Arink   Commissie Beheer Verenigingskleding 

Rob Arink   Bureau Vrijwilligerszaken 

 

De huidige samenstelling van het Voetbalbestuur is als volgt: 

Dennis Pasman  Bovenbouw jongens en meisjes + keepers / voorzitter  

Michel Hoffman  Bovenbouw jongens en meisjes + keepers 

Wouter Scharenborg  Senioren en Vrouwen 

Tom Kaak   Senioren en Vrouwen 

Ivo Versteegen  Onderbouw jongens en meisje + BVO’s 

Bart de Vries   Onderbouw jongens en meisjes 

Milou Groot Kormelink Meiden Overkoepelend + MMV 
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5)  FINANCIËLE POSITIE 

 

Het seizoen 2020-2021 sluiten we af met een positief resultaat van € 20.351,00. 

Daarnaast is een fusieresultaat verwerkt van € 241.037,00. 
 

Op 1 juli 2020 is de fusie tussen de verenigingen S.V. Grol en S.V. Grolse Boys financieel 

doorgevoerd. De balansen per 30 juni 2020 van beide verenigingen zijn per die datum 

samengevoegd. 

Tevens zijn in de staat van baten en lasten en de toelichting hierop de vergelijkende cijfers 

seizoen 2019-2020 van de beide verenigingen samengevoegd. 

Het Coronavirus heeft ook in seizoen 2020-2021 grote impact gehad. De competitie is na 

aanvang al snel stopgezet. 

 

De financiële impact hiervan was weer lang onzeker maar uiteindelijk zijn de inkomsten 

nagenoeg zoals begroot binnengekomen en hoefde een deel van de kosten niet gemaakt te 

worden. 

Aan opbrengsten is een bedrag van ruim € 2.000,00 minder binnengekomen dan begroot. 

Ten opzichte van de begroting vielen de sponsorinkomsten en de entreegelden lager uit. De 

contributies en de subsidie (door een extra coronasubsidie) vielen iets hoger uit dan begroot. 

Tevens is in juni 2021 een bedrag ontvangen van € 12.500,00 in het kader van de 

tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO regeling). 

 

Deze opbrengst is echter nog niet in het resultaat meegenomen omdat de definitieve toezegging 

nog moet komen. 

Aan kosten is een bedrag van ruim € 21.000,00 minder uitgegeven dan begroot. 

De wedstrijdkosten waren lager door het niet afmaken van de competitie (Minder vervoers- en 

waskosten, lagere afdracht naar de KNVB, totaal ong. € 22.000,00). Tevens zijn er minder 

kosten geweest voor activiteiten (ong. € 8.000,00). 

De accommodatiekosten lagen lager dan begroot, ong. € 15.000,00. Dit werd veroorzaakt door 

lagere energielasten (veel minder activiteiten en het eerste resultaat van de verduurzaming). 

De kosten van de Grolse Boys waren niet in de begroting opgenomen en zijn uitgekomen op  

€ 20.000,00. Hierin is opgenomen een bedrag van € 15.000,00 voor een nog te houden 

eindactiviteit/ afsluiting. 

In het jaarverslag is tevens opgenomen de begroting voor seizoen 2021-2022. De begroting van 

de opbrengsten minus de uitgaven laat een positief resultaat zien van € 3.090,00. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze begroting geen bedragen zijn opgenomen die 

betrekking hebben op de nog te besteden fusiegelden of de geplande uitgaven voor deze gelden. 

Hiervoor is een aparte fusiebegroting opgemaakt. 

 

Het boekjaar 2020-2021 van de SEAG sluit met een batig saldo van € 4.208,00. Het 

balanstotaal per 30 juni 2021 is € 440.815,00 waarvan Eigen Vermogen € 68.769,00 De 

langlopende schuld aan leningen bedraagt per 30 juni 2021 € 172.417,00 bij de Rabobank en 

€131.125,00 bij S.V. Grol. Het saldo van de voorziening groot onderhoud is op 30 juni 2021 

€44.370,00 

De investeringen bedroegen gedurende het boekjaar € 65.748,00  
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6)      LEDEN   

 
Helaas is ons in het seizoen 2020 – 2021 een aantal leden ontvallen. Hen zullen wij altijd in ere 

houden.  

 
In dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de laatste vijf jaren, met als teldatum 1 

september. Successievelijk het totaal aantal spelende leden, ondersteunende leden en het totaal 

aantal leden: 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Leden boven 18 jaar 337 377 397 457 485 

Leden van 12 t/m 18 jaar 266 274 253 239 214 

Leden beneden 12 jaar 243 213 184 194 199 

SPELENDE LEDEN 846 864 834 890 898 

Ondersteunende leden 488 484 465 516 490 

TOTAAL LEDEN 1334 1348 1299 1406 1388 

 

Spelend lid   5 t/m 11 jaar     199 

Spelend lid 12 t/m 17 jaar     214 

Spelend lid 18 jaar en ouder incl. zaalvoetbal  344 

Spelend lid alleen in 35+ / 45+     132 

Spelend lid alleen zaalvoetbal        1 

Walking voetbal          8 

        ----- 

        898 

Ondersteunend lid      490 

        ----- 

Totaal aantal leden              1.388 

 

De fusie met s.v. Grolse Boys vond formeel plaats per 1 juli 2020. De leden van Grolse Boys 

die zijn meegekomen naar Grol zijn reeds meegenomen in het seizoen 2019-2020. We zien een 

hele kleine daling van het aantal leden in het afgelopen seizoen, om precies te zijn 18 leden.  

Een toename van 8 bij de spelende leden en afname van 26 bij de ondersteunende leden.  

 

 

7) SPONSORING 
Drie nieuwe leden erbij betekent dat er inmiddels met elf personen vormgegeven wordt aan 

het Commercieel Team Grol. Elf klinkt wellicht wat veel maar wij hebben iedereen hard nodig 

om onze ambitie en plannen voor nu en de toekomst tot uitvoering te brengen.  

  

Ondanks het coronaseizoen, waarin helaas geen competitievoetbal heeft plaatsgevonden, zijn 

wij als CT flink bezig geweest om zowel nieuwe als bestaande sponsoren aan de club te 

(blijven) binden en daarnaast zichtbaar te blijven zowel in de club als daarbuiten. We hebben 

het dan over sponsoring, energieneutraal worden, verduurzamen en de juiste uitstraling!  

Win-win is onze insteek en hiermee zal het CT proberen zoveel mogelijk na te streven 

sponsoren aan ons te binden. ‘Partner zijn van Grol’ doet recht aan onze ambitie.  

  

De Grol-Thuis pagina in de Groenlose Gids is net voor de pandemie ingevoerd. Deze pagina 

verschijnt de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd van ons vlaggenschip. De pagina, 

gefinancierd door sponsoren, omvat een pagina vol informatie van onze club. Belangrijke 

clubinformatie voor iedereen die onze club ook analoog wil volgen.  
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Het Commercieel Team besteedt veel aandacht aan de sponsoren die ons al jarenlang trouw 

zijn. Hier moeten we zuinig op zijn! Sponsoren zijn belangrijk voor de financiële huishouding 

van de club. Ons streven is dat de contributie zeker niet omhoog gaat, voetbal moet betaalbaar 

blijven voor iedereen die lid wil zijn of lid wil worden van onze club.   

   

Grol streeft naar een energieneutraal en duurzaam sportpark. CT wil dat de club een voorbeeld 

is voor onze jeugd, onze gemeenschap en onze hele regio hoe wij omgaan met ons klimaat. 

D.m.v. een led-scherm (op de hoek met de Elshofweg) gaan wij informatie geven hoe wij ‘Zo 

Groen als Grol’ (ZGAG) realiseren samen met onze partners. Dit LED-scherm geeft ook de 

mogelijkheid voor reclame-uiting voor onze sponsoren.   

  

FC Business, een glossy dat drie keer per seizoen verschijnt voor al onze sponsoren, met 

nieuws en informatie van de vier hierbij aangesloten clubs en sponsoren uit de regio: RKZVC, 

Longa’30, FC Winterswijk en Grol.  

  

Samen met het bestuur Internationaal Marveldtoernooi heeft het Commercieel Team een 

succesvolle ‘Grol Inside’ georganiseerd. Ondankscorona en met beperkte kosten hebben 

wij met deze virtuele sponsoravond onze sponsoren op de hoogte gehouden van de ins en 

outs van de club. Drie goede sessies met speciale tafelgasten als Martijn Ostendorp (De 

Graafschap) en Bert van Oostveen (NOC/ NSF). De zaterdag, voorafgaand aan deze live 

uitzending, hebben spelers van Grol 1, 2 en 3 en speelsters van Vrouwen 1 alle sponsoren een 

drankpakket bezorgd. Een initiatief dat enorm werd gewaardeerd en ervoor heeft gezorgd dat 

wij, ondanks corona, weinig problemen hebben gekend met de betaling door de sponsoren aan 

onze club.  

  

Tot slot:  

Het Commercieel Team wil iedereen binnen club graag betrekken in de contacten met onze 

sponsoren. Actieve oftewel spelende leden zijn vaak ook actieve werknemers. Wat let je om 

eens bij jouw baas aan te kloppen om hem te interesseren in een grote club met een grote 

achterban. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Het Commercieel Team wil graag met 

deze potentiële sponsoren in gesprek. Iedere schakel in de club is belangrijk! Ben jij spelend 

lid, ondersteunend lid of anders actief in onze club, alle hulp, tips en creativiteit is welkom, 

neem contact op met het CT!   

 

 

8) COMMUNICATIE + AUTOMATISERING 

 

Het seizoen 2020 – 2021 kenmerkt zich voor Communicatie en Automatisering als een seizoen 

met weinig tot geen bijzonderheden. De communicatie-media en automatiserings-systemen 

functioneren goed en voldoen in een continue behoefte. 
 

Ondanks dat er door Corona weinig gevoetbald is, en fysieke bijeenkomsten lange tijd niet 

mogelijk waren, is er via de diverse media “gewoon“ gecommuniceerd. Misschien wel extra 

om goed met elkaar in contact te blijven. De beschikbare media droegen bij aan een positieve 

en actieve uitstraling van Grol. De diverse besturen, commissies maar ook de teams zelf, wisten 

deze media goed in te zetten en te gebruiken voor berichtgeving, verslaggeving en het tonen 

van ondernomen activiteiten. 

 

Website, Twitter, Facebook en Instagram, maar ook gerichte mailing, werden goed gebruikt en 

bezocht. 
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Er zijn weer vier full colour clubbladen en één full-colour presentatiegids uitgebracht. Deze 

zagen er professioneel uit en bevatten prachtige achtergrondverhalen, foto’s en informatie. Een 

compliment aan beide redacties en hun medewerkers. 

 

Het Usportfor Camera systeem heeft afgelopen seizoen goed gewerkt. De software is verbeterd, 

waardoor de kwaliteit van de opnames nog verder verbeterd is. De trainers zijn zeer tevreden en 

er zijn ook positieve reacties van de supporters ontvangen. In een regulier weekend worden zo 

6 tot 7 wedstrijden opgenomen en tevens zijn deze live te volgen via de website. Een viertal 

trainers heeft een Nacsport een cursus gevolgd om de beelden nog beter te benutten voor 

wedstrijdanalyse. 

 

Het centrale administratiesysteem Sportlink voldoet nog steeds en de gekoppelde KNVB apps 

Voetbal.nl en Digitaal Wedstrijd Formulier werken goed en prettig. Er is twee jaar geleden 

aangekondigd dat het besturingssysteem van Sportlink gemoderniseerd zou worden, maar dit 

laat toch nog even op zich wachten. De Narrowcasting in het sportcafé en bij het 

wedstrijdsecretariaat heeft inmiddels een nieuwe look gekregen vanuit Club.TV. 

 

Het Grol-archief wordt continu bijgewerkt met nieuw uitgekomen documenten. De 

clubbladredactie kon via het archief makkelijk alle uitgebrachte clubbladen doornemen en 

vaststellen welke onderwerpen aan bod waren geweest in de afgelopen 40 jaar. 

 

 

9)    TOT SLOT 
 

De laatste twee seizoenen waren dus historisch zeer bijzonder, beide keren is de competitie 

afgebroken door het coronavirus. Zonder competitievoetbal is de vereniging echter wel gewoon 

blijven functioneren. Dat blijkt overduidelijk uit dit jaarverslag. Heel veel mensen binnen de 

Grol hebben de vereniging door deze moeilijke periode geholpen, waarvoor onze hartelijke 

dank.  

 

Wij kijken als bestuur vooral vooruit. Ondanks twee niet complete seizoenen door de 

coronacrisis heeft het Algemeen Bestuur het beleidsplan Grol geactualiseerd. Uit dit 

beleidsplan worden acties gehaald die per seizoen op de Jaarkalender worden geplaatst. Het 

Organisatiebestuur is verantwoordelijk voor deze Jaarkalender en bewaakt de uitvoering van de 

acties die op de kalender staan. Het Beleidsplan Grol is op de website geplaatst.  

 

Dank voor jullie bijdrage het afgelopen jaar en uiteraard hopen wij ook het komend seizoen 

weer een beroep op jullie allen te mogen doen.  

 

 

Namens het Algemeen Bestuur 

Tonnie Zieverink (secretaris)  

Groenlo, 4 oktober 2021 


