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Nieuwjaarsboodschap 

 

Allereerst wensen wij je een gelukkig,  sportief, respectvol en 

vooral gezond 2022 toe! 

 

Het coronavirus houdt onze samenleving al bijna twee jaar in 

zijn greep en helaas zijn we nog niet van het virus af. Sterker 

nog, door de verzwaarde maatregelen kan het uitspelen van de 

amateurvoetbalcompetitie weer onder druk komen te staan. 

Veel zal afhangen van het feit of na 14 januari versoepelingen 

mogelijk zijn. Het blijft vooralsnog afwachten. 

 

Naast het feit dat sporten gezond is - en je dat dus eigenlijk niet 

moet inperken - missen we vooral ook de onderlinge contacten. 

Dat maakt het soms lastig om zaken voor elkaar te krijgen. 

Toch hebben we als vereniging niet stilgezeten. Zo hebben we 

een extra terras aangelegd, zijn er zonnepanelen door Wélektro 

- lid van onze business club - op ons gebouw geplaatst, zijn er 

terrasverwarmers geïnstalleerd, is er een voetbaldag 

georganiseerd om nieuwe leden te werven, zijn er nieuwe 

tenues voor alle scheidsrechters aangeschaft en containers 

geplaatst voor het verzamelen van plastic statiegeldflessen.  

 

Tegelijkertijd moesten we investeringen beperken, aangezien 

de coronamaatregelen impact blijven houden op de financiën 



2 
 

van S.V. Lopik. Met name het (tijdelijk) sluiten van de kantine is 

voor ons de grootste inkomstenderving geweest. Toch hebben 

we het boekjaar 2020/2021 (t/m 31 mei 2021) positief kunnen 

afsluiten. Met name omdat we gebruik konden maken van de 

(corona)subsidies die door de overheid werden aangeboden 

om het hoofd boven water te kunnen houden. Vanwege het 

coronavirus hebben we tot nu toe geen fysieke algemene 

ledenvergadering (ALV) kunnen houden. Hopelijk kunnen we 

deze vergadering op korte termijn laten plaatsvinden, zodat we 

de jaarrekening kunnen presenteren. 

 

Ook de Vriendenloterij-belactie en de 'Spaar je club gezond’-

actie van PLUS hebben een boost gegeven aan onze 

inkomsten. Een grote blijk van dank gaat dus uit naar PLUS 

Van Velzen. Maar zeker ook naar Corrie Borst. Zij heeft immers 

dagenlang gekrast en codes ingevoerd om de verzamelde 

sponsorpunten voor S.V. Lopik te verzilveren. Nogmaals 

hartelijk dank daarvoor! 

 

Tot slot heeft onze traditionele oliebollenactie een positieve 

impuls gegeven aan ons financiële plaatje voor dit boekjaar. 

Ondanks alle beperkingen hebben vele vrijwilligers ervoor 

gezorgd dat de 61ste oliebollenactie een groot succes werd en 

uiteindelijk een prachtig financieel resultaat opleverde van maar 

liefst € 4.300,-! Dank daarvoor!! 
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In maart liet het bestuur van S.V. Lopik en Business Club S.V. 

Lopik via een advertentie in het Kontakt weten dat zij de steun 

van sponsoren, leden en vrijwilligers in deze bijzondere tijd zeer 

op prijs stellen. Via deze weg willen wij onze sponsoren en al 

onze vrijwilligers bedanken die onder vaak moeilijke 

omstandigheden waar mogelijk actief zijn gebleven en altijd 

klaar stonden voor onze leden. Hopelijk mogen we op korte 

termijn allemaal weer op een normale manier aan de slag. 

 

En dan komen we op een punt waar we als vereniging nog 

kwetsbaar blijven en moeten groeien. Er moet heel veel 

gebeuren om een vereniging als S.V. Lopik draaiende te 

houden en ondanks de inzet van velen lukt het niet om alle 

taken ingevuld te krijgen. Veel taken binnen onze vereniging 

komen dan ook op de schouders van een beperkte groep 

vrijwilligers neer. Reden genoeg om deze groep vrijwilligers 

sterk uit te breiden. Zo zijn we op zoek naar vrijwilligers die op 

de speelzaterdagen als gastheer/-vrouw willen fungeren en die 

de kledingcommissie willen aansturen. Ook een jeugdcoördi-

nator binnen de commissie Voetbaltechnische zaken, alsmede 

vrijwilligers voor de activiteitencommissie en het klusteam zijn 

meer dan nodig. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact 

op met Franka Keja (info@svlopik.nl).  

mailto:info@svlopik.nl
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In deze nieuwjaarsboodschap staan we ook stil bij een aantal 

personen binnen onze vereniging, dat ons vorig jaar is 

ontvallen. Het gaat om Joop Verbaan en Frans Stigter. Joop 

was jarenlang een geweldige middenvelder van het eerste elftal 

en heeft meerdere kampioenschappen van Lopik 1 

meegemaakt. Frans Stigter was eveneens speler van Lopik 1, 

een trouwe sponsor van S.V. Lopik en lid van onze Business 

Club. We hopen dat iedereen steun ervaart om het verlies te 

verwerken. 

 

Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de sportieve resultaten 

van S.V. Lopik en dan met name het eerste elftal. 

Door de komst van een aantal jeugdspelers naar de A-selectie 

is het de bedoeling te bouwen aan een nieuw team voor de 

toekomst. Het is een uitstekende ontwikkeling dat spelers uit 

onze eigen jeugd de kans krijgen zich te bewijzen in het eerste 

team. De doelstelling voor dit seizoen is om in de middenmoot 

te eindigen. 

 

Verder ligt de focus dit jaar op het aantrekken van nieuwe 

jeugdleden. Een commissie zal met ideeën komen en een 

aantal activiteiten gaan organiseren. 

 

Door de afgekondigde coronamaatregelen zien en spreken we 

elkaar minder. Weet echter dat wij altijd bereikbaar blijven voor 
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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 eenieder 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 

2022 willen blijven doen. 

 

Wij wensen je nogmaals een gelukkig,  sportief, respectvol en 

vooral gezond 2022 toe! 

 

Bestuur S.V. Lopik  


