Aan iedereen die de vv Annen en warm hart toe draagt,

Annen, 10 januari 2022

Wederom vanuit een wat treurige setting en niet vanuit een gezellige en bomvolle kantine, wil ik
iedereen die betrokken is- en iedereen die de vv Annen een warm hart toe draagt een heel fijn,
gelukkig en vooral ook gezond 2022 toe wensen. Dat het komende jaar in het teken mag staan van
het herstel en dat wij het voetbal seizoen spoedig weer mogen vervolgen.
En korte terugblik op 2021 laat ons zien dat voor de zomerreces het voetbal voor de senioren
compleet heeft stil gelegegen en dat er, gelukkig maar, bij de jeugd in ieder geval getraind mocht
worden. Hier werd dan ook grettig gebruik van gemaakt door trainers en spelers.
Gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen, werd beetje bij beetje weer zichtbaar wat wij
met ons allen zo gemist hebben het afgelopen jaar; levendigheid op het sportpark. Weer dagelijkse
en druk bezochte traningsavonden, goed gevulde weekenden met vele wedstrijden en weer
reurigheid in de kantine. Ondanks de (lichtere) beperkingen die er nog golden op het Sportpark, was
het toch weer goed toeven.
Met veel enthousiasme en plezier zijn alle teams, zowel jong als oud, weer aan het nieuwe seizoen
begonnen. Het ene team wat gelukkiger in de uitslagen dan de ander, maar dat mocht de pret niet
drukken voor de meesten. Naast alle actieve leden die zich weer helemaal konden uitleven met hun
favoriete hobby; was het ook prachtig om te zien hoe al onze vrijwilligers zich weer aangemeld
hebben en zich actief ingezet hebben binnen onze vereniging; dank daar voor. We hebben in het
afgelopen halve seizoen veel nieuwe vrijwliigers mogen verwelkom binnen de club en wij denken dat
dit een perfecte aanvulling is op onze al enthouasiaste en loyale groep vrijwilligers die zich graag
inzetten voor onze prachtige vereniging.
Uiteindelijk eindigde 2021 dan toch weer in mineur, vanaf november moest de broekriem weer
stevig worden aangetrokken en werd het voetbal weer de belangrijkste bijzaak van het leven.
Gelukkig hebben we met elkaar, op een paar wedstrijden na, zo’n beetje de gehele eerste
seizoenshelft kunnen spelen. Wanneer we de Delta- en Omikron varriant met elkaar weten te
beteugelen en het kabinet inziet dat sporten belangrijk is voor de lichamelijke en geestelijke conditie
van de mens; dan zijn wij vol vertrouwen en goede moed dat wij het seizoen in zijn geheel gaan
uitspelen. Al zal dit misschien niet helemaal volgens het eerder opgezette speelschema gaan, maar
daar komt vast een passende oplossing voor.
Het is te hopen dat wij straks weer met z’n allen onze grootste hobby mogen gaan beoefenen en
uitvoeren; of je nu spelend lid bent, vrijwiliger of enthousisast supporter, iedereen kan niet wachten
om weer in het rood-witte tricot aan te trekken, wedstrijden te spelen en de gezelligheid van onze
vereniging te ervaren.
Op naar een mooi, enerverend en spannend en vooral gezond 2022! Hopelijk zien we elkaar snel
weer op Sportpark de Hofakkers. Tot dan!
Warme groet,
Remco van Rossum
Voorzitter vv Annen

