
1 
 

Nieuwjaarsboodschap 

 

Vanaf 15 maart 2020 staat ons leven grotendeels in het teken 

van corona, zowel zakelijk als privé, maar zeker ook op sportief 

vlak. Na een volledige lockdown in het voorjaar en een 

geleidelijke opstart van jeugdtrainingen mochten in juli ook de 

senioren weer gaan trainen. Aansluitend werden er weer 

wedstrijden gespeeld, met als voorwaarde dat er buiten het veld 

overal 1,5 meter afstand moest worden gehouden. En dat viel 

voor velen niet mee. 

 

Vanaf woensdag 14 oktober werden alle competities nogmaals 

stilgelegd en mocht er alleen nog door jeugdteams (t/m JO19)  

worden getraind. Slecht nieuws dus voor alle senioren die 

wekelijks genieten van hun favoriete sport en de sociale 

contacten die bij het voetbal horen.   

  

Op dit moment ziet het er opnieuw niet rooskleurig uit. De 

coronamaatregelen die zijn afgekondigd op maandagavond 14 

december 2020 hebben namelijk gevolgen voor de plannen 

rondom de herstart van de competities in het amateurvoetbal. 

Het scenario waar de afgelopen tijd door de KNVB aan is 

gewerkt is door de duur van de coronamaatregelen alweer 

ingehaald door de actualiteit. 
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Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van 

de competities op 16/17 januari 2021 er logischerwijs niet meer 

inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om 

de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Van 

alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd liggen er voor 

de seniorencompetities daarom nog twee op tafel: 

- de huidige competities opdelen in halve poules, waarbij er 

alsnog een hele competitie wordt gespeeld. 

- het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft. 

 

Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van 

het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer 

wedstrijdfit te worden. De definitieve keuze voor een van deze 

scenario’s en de concrete uitwerking ervan zal daarom pas na 

de persconferentie van 12 januari 2021 bekendgemaakt kunnen 

worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse 

jeugdcompetities. Het blijft vooralsnog afwachten. 

 

Het zal je niet verbazen dat de coronamaatregelen grote impact 

hebben op de financiën van S.V. Lopik. Met name het sluiten 

van de kantine is voor ons de grootste inkomstenderving 

geweest. Toch hebben we het boekjaar 2019/2020 (t/m 31 mei 

2020) positief kunnen afsluiten. Met name omdat we gebruik 

konden maken van de (corona)subsidies die door de overheid 
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werden aangeboden om het hoofd boven water te kunnen 

houden. 

 

Het nieuwe boekjaar, dat vanaf 1 juni 2020 is ingegaan, zullen 

we echter naar verwachting met een fors begrotingstekort gaan 

afsluiten. Een groot aantal vaste kosten - zoals 

onderhoudskosten van de velden, verzekeringen, belastingen 

en gas/water/licht - loopt door, terwijl de (kantine)inkomsten 

minimaal zijn. De inkomsten vanuit contributie zijn dan ook juist 

nu erg belangrijk. En natuurlijk hebben wij ons als bestuur de 

vraag gesteld of teruggave van contributie voor de gemiste 

sporturen mogelijk zou zijn. Al snel bleek dat dat grote 

financiële gevolgen voor onze vereniging zou hebben. Wij zijn 

dan ook erg blij dat vrijwel alle leden zich loyaal hebben 

opgesteld en hun contributie in september hebben betaald. 

Juist nu kunnen we jouw steun gebruiken. Samen komen we de 

coronacrisis door! 

 

Ook met de loyaliteit van onze sponsoren zijn we erg blij. Zij 

blijven ons trouw en ondersteunen ons in deze moeilijke 

periode. Dat geldt zeker ook de voor de Business Club. Zij 

dragen financieel bij aan tal van projecten, zoals onlangs nog 

het toernooitje voor jeugdteams op ons sportcomplex. Hartelijk 

dank daarvoor!  
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Ook onze traditionele oliebollenactie, die dit keer in een andere 

vorm moest plaatsvinden, heeft een positieve impuls gegeven 

aan ons financiële plaatje voor dit boekjaar. Ondanks alle 

beperkingen hebben vele vrijwilligers ervoor gezorgd dat de 

60
ste

 (!) oliebollenactie een groot succes werd en uiteindelijk 

een prachtig financieel resultaat opleverde van € 3.400,-! Dank 

daarvoor!! 

 

Last but not least willen wij al onze vrijwilligers bedanken die 

onder vaak moeilijke omstandigheden waar mogelijk actief zijn 

gebleven en altijd klaar stonden voor onze leden. Hopelijk 

mogen we binnen een aantal maanden allemaal weer op een 

normale manier aan de slag. 

 

Vanwege het coronavirus hebben we tot nu toe geen fysieke 

algemene ledenvergadering (ALV) kunnen houden. In onze 

statuten is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering uiterlijk 

zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden. 

Voor het boekjaar 2019/2020 is dit dus uiterlijk  31 december 

2020 . Via de speciale coronaspoedwet mogen verenigingen de 

Algemene Ledenvergadering met maximaal vier maanden 

uitstellen. Het bestuur van S.V. Lopik zal dus voor 30 april 2021 

een nieuwe datum plannen. Dat geldt dus ook voor het 

vaststellen van de jaarrekening. Wij hopen je op korte termijn te 

kunnen informeren over de nieuwe datum van de Algemene 
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Ledenvergadering en vertrouwen op jouw begrip voor de 

huidige situatie.   

 

Door de afgekondigde coronamaatregelen zien en spreken we 

elkaar minder. Weet echter dat wij altijd bereikbaar blijven voor 

vragen of ideeën en dat je snel antwoord krijgt. Schroom dus 

niet om ons te bellen of mailen. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van een ieder ons 

hoofd boven water kunnen houden en met vertrouwen de 

toekomst tegemoet kunnen zien. In dat kader willen wij 

iedereen - die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft 

geleverd aan de vereniging - dank zeggen voor hun inspanning 

in het afgelopen jaar en spreken de wens uit dat zij dat ook in 

2021 willen blijven doen. 

 

Wij wensen je een gelukkig,  sportief, respectvol en vooral 

gezond 2021 toe! 

 

Bestuur S.V. Lopik  


