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SECRETARIS VERSLAG 
SEIZOEN 2020-2021 

 
Beste leden, 
 
In het verslag van de secretaris wordt teruggekeken op het seizoen 2020-2021.  
 
In het verslag van de secretaris van het seizoen 2019-2020 stond: “Door de uitbraak van COVID-19 een seizoen dat 
de boeken in zal gaan als één van de meest opmerkelijke seizoenen uit de geschiedenis van RKVV Roosendaal”. 
Helaas is het effect van COVID-19 niet beperkt gebleven tot één seizoen. Ook het seizoen 2020-2021 werd al 
vroegtijdig stilgelegd. Het hele jaar hebben we aan de hand gelopen van de overheid. De maatregelen die telkens 
werden afgekondigd zijn leidend geweest voor de activiteiten die wij hebben kunnen organiseren. Inmiddels zijn we 
gestart met het seizoen 2021-2022, laten we hopen dat we weer een “normaal” seizoen kunnen draaien. 
 
COVID-19 heeft van de leden een grote mate van (financiële) flexibiliteit gevraagd. Op deze plaats wil wij iedereen 
hiervoor hartelijk danken. Mede door jullie steun zijn we erin geslaagd om, binnen de maatregelen van de 
overheid, toch nog activiteiten te organiseren en om het seizoen met een financieel goed resultaat af te sluiten.  
 
Positief is om te zien, dat het ledenaantal nagenoeg stabiel is gebleven. COVID-19 had voor leden ook aanleiding 
kunnen zijn om over te stappen naar een andere sport of om te stoppen met voetballen. 
 
De COVID-19 periode hebben we gebruikt om te investeren in onze accommodatie, zo hebben we onder ander 
zonnepanelen geplaatst en hebben we de kantine gerestyled. Voor het plaatsen van de zonnepanelen was 
instemming van de algemene ledenvergadering nodig. Wij hebben hiervoor twee ledenvergaderingen 
georganiseerd op 9 en 16 oktober 2020. Dit waren de eerste ledenvergaderingen in onze clubgeschiedenis die deels 
digitaal hebben plaatsgevonden. De investeringen in onze accommodatie waren mede mogelijk door de inzet van 
diverse vrijwilligers binnen onze vereniging, allen hartelijk dank hiervoor. 
 
Het afgelopen jaar hebben we ook gebruikt om het beleidsplan te actualiseren. Het beleidsplan is gepubliceerd op 
de website en op 17 september 2021 in de kantine gepresenteerd. In de algemene ledenvergadering van 22 
oktober 2021 wordt het beleidsplan vastgesteld. 
 
Tot slot hebben we voor het seizoen 2021-2022 een nieuwe hoofdsponsor aan ons kunnen binden: INOFEC. Wij zijn 
erg content met onze nieuwe hoofdsponsor. Onze oude hoofdsponsor Chocolatier Tosca blijft nog wel verbonden 
aan onze vereniging, maar niet langer als hoofdsponsor. Wij willen Chocolatier Tosca bedanken voor hun 
hoofdsponsorschap de afgelopen jaren. 
  
Vorig jaar werd het verslag van de secretaris afgesloten met: “Een seizoen waarin des te meer blijkt dat gezondheid 
een belangrijk goed is”. Woorden die natuurlijk altijd van kracht blijven, maar laten we hopen dat het komende 
seizoen weer “normaal” gaat verlopen. 
 
Namens het bestuur 
Edwin van den Bemt 
Secretaris RKVV Roosendaal 


