Beste iedereen die de vv Annen een warm hart toedraagt,

Annen, 8 januari 2021

Veul heil en zegen in het nije joar! Laten we 2020 snel achter ons laten en laten we met ons allen vol goede moed,
positivisme en vooral in goede gezondheid het jaar 2021 in gaan!

Het afgelopen jaar, 2020, was een bijzonder jaar. Een jaar waarin wij met elkaar te maken kregen met een
pandemie, die de gehele wereld in haar greep wist te krijgen. Het had én heeft een grote invloed op ons dagelijks
leven en heeft ervoor gezorgd dat ons Sportpark, voor het grootste gedeelte van het jaar leeg bleef. Het
ouwehoeren met elkaar in de kleedkamers, de gezelligheid van de kantine en ook het in het weekend vol voor de
winst willen gaan met elkaar, werd én wordt nog steeds erg gemist. Des temeer werd het voor velen nog maar eens
duidelijk hoe zo’n belangrijke rol de vv Annen heeft in het sociale leven.
Waar wij in Annen tijdens de eerste ‘golf’ nog het idee hadden dat het Corona-virus een Zuidelijk- en Westelijke
aangelegenheid was, hebben wij helaas moeten constateren dat gedurende de tweede golf ook (Bestuurs)leden,
supporters en sponsoren, de vervelende ervaringen van het Corona-virus ondervonden hebben.
Gelukkig hebben wij, het Bestuur, het afgelopen jaar ook hele mooie en positieve dingen gezien. De saamhorigheid
en de wil om er toch nog het beste van te maken was groot. Vanuit de Jeugdcommissie, in goede samenwerking
met alle jeugdtrainers en -leiders, is ervoor gezorgd dat er tot op de dag van vandaag ‘gewoon’ getraind kan worden
door de jeugd en dat er in de weekenden kleine onderlinge wedstrijden en/of toernooitjes georganiseerd zijn. Een
speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat onze jeugdige leden, toch hun
uitlaatklep hebben kunnen houden d.m.v. het beoefenen van de sport die zij liefste doen.
Ook onze vrijwilligers van de Woensdagmiddagploeg hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten; helaas konden zij
de onderhoudswerkzaamheden van ons Sportcomplex en Kantine niet altijd uitvoeren zoals gewend; maar door slim
om te gaan met de dagen én tijd, zijn zij toch in staat geweest om met elkaar het Sportpark op een zo goed en veilig
mogelijke wijze te onderhouden. Hier ook, heel veel dank daar voor!
Wij zijn al onze leden, supporters én sponsoren zeer erkentelijk voor het feit dat jullie onze vereniging in deze lastige
en vervelende periode trouw zijn blijven steunen. Jullie loyaliteit wordt enorm gewaardeerd en wij zijn trots dat wij
met elkaar deel uit mogen maken van deze prachtige vereniging.
Tot slot: hoop ik dat in 2021 de bal voor iedereen weer gaat rollen op Sportpark de Hofakkers en dat wij weer een
beroep mogen gaan doen op al onze enthousiaste kantinevrijwilligers. Dat betekent dat er weer een stuk sportiviteit
& gezelligheid terugkomt op een plek die door velen van ons gemist wordt. Ik wil bij deze iedereen hartelijk
bedanken voor zijn en haar betrokkenheid binnen de vv Annen. Dat we er met elkaar een mooi, gezellig, sportief en
vooral ook gezond jaar van mogen maken.
Tot snel en blijf gezond!
Sportieve groet,
Remco van Rossum
Voorzitter vv Annen

