Blog 5 – Voorzitter Be-Ready
Als voorzitter hoor je ook zaken die je liever niet wilt horen. Onlangs werd mij verteld dat er op ons
sportpark en in en rondom de kantine drugs wordt gebruikt, door leden van Be-Ready en bezoekers.
U leest het goed: er wordt drugs gebruikt. Nu kan ik tal van dingen zeggen over drugsgebruik op een
sportvereniging en dat doe ik hieronder dan ook:
- Drugs hoort niet thuis op ons sportpark
- Drugs neem je niet mee naar voetballen
- Drugs gebruiken doe je niet bij een voetbalvereniging
- Drugs gebruik je niet waar ook kinderen aanwezig zijn
- Drugs gebruik je niet als je weet dat mensen er last van hebben en/of aanstoot aan nemen
- Drugs is slecht voor de kantine omzet en het is nog duur ook
- Drugs is geen middel waardoor je beter kan voetballen
- Drugs is niet stoer, tenminste niet op ons sportpark
- Drugs is…….simpelweg verboden bij Be-Ready!
Zo kan ik denk nog wel even doorgaan.
Het zal duidelijk zijn dat we drugsgebruik niet tolereren. Als je drugs gebruikt op het sportpark dan
riskeer je een schorsing of erger. Ik wil aan iedereen verzoeken geen drugs te gebruiken op ons
sportpark. Als je er mee in aanraking komt of je ziet zaken die niet kunnen, meldt het aan onze
vertrouwenspersoon of het aan bestuur.
Er is ook weer leuk nieuws om te melden. Ik ben een paar weken geleden op maandagochtend op de
koffie geweest bij de Vutters. Echt super leuk! Onze vrijwilligers hebben een enorme toewijding en
enthousiasme om ons sportpark te onderhouden. Daar mogen we met zijn allen heel erg trots op
zijn.
Er is een klemmend verzoek van de Vutters aan alle bezoekers van ons sportpark. Het komt maar al
te vaak voor dat er troep ligt rondom de velden. Ik wil iedereen verzoeken afval weg te gooien in de
vuilnisbakken en niet op het veld. Zonde van de tijd om het elke week op te ruimen.
In mijn vorige blog heb ik iets gezegd over het roken op het sportpark. In de media lees ik dat veel
clubs hier mee bezig zijn. Google zelf maar eens! Of wij dit ook gaan doen weten we nog niet. Als er
leden zijn die zich hard willen maken voor een rookvrije club dan kunnen ze zich natuurlijk altijd
melden. Voor nu wil ik iedereen oproepen om op zijn minst niet te roken langs het veld tijdens
jeugdwedstrijden. Een kleine moeite!
Onze jeugdafdeling is volop in beweging. Onder de leiding van Anger wordt de nieuwe
jeugdorganisatie geconcretiseerd. Kijk eens op deze link van de technische jeugd commissie en op
deze link, de jeugd activiteiten commissie. Ik wil alle (nieuwe) vrijwilligers van de jeugd bedanken
voor hun inzet en enthousiasme de afgelopen periode.
De Grote Clubactie wordt door Anger, Marieke, Christel, Angelique en Mariëlle heel goed opgepakt.
We gaan dit jaar records breken! Overigens niet door de heren van de JO-19. Jullie verkoopkunsten
vallen me tegen. Ik had jullie commerciëler ingeschat! Dat is dus een mooi verbeterpunt voor 2019.
De uitslag verklap ik niet, maar één team en één speler hebben dik gewonnen. Goed gedaan! Kassa
voor Be-Ready.

Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn we druk bezig met de uitbreiding van het sportpark. Een nieuwe
kleedkamer met een overkapping.

Op 12 oktober jl. hielden we hiervoor een ledenvergadering. We hebben alle aanwezigen
geïnformeerd over de plannen, de status, de financiën, de bouwcommissie en de aandachtspunten.
Alle stoplichten staan bijna op groen om met de bouw te kunnen starten. We hebben recentelijk een
akkoord gevraagd om door te gaan. Waar staan we nu?
- Vergunning is rond
- Gemeentelijke subsidie is rond
- Bouwplan en begroting is klaar
- Bouwcommissie is bezig
- Veel vrijwilligers zijn bereid om mee te helpen bij de bouw (dat is ook het (financiële)
uitgangspunt)
- Geldwervingsacties worden opgezet
Als jullie (de leden) ons voorstel niet afwijzen kunnen we daarna starten met de bouw van de nieuwe
accommodatie. We zullen hier meer over vertellen tijdens de ALV in december.
De sportieve prestaties van ons eerste elftal zijn heel goed. We staan bovenaan en het
periodekampioenschap komt wel heel erg snel inzicht. Overigens ben ik niet de enige zonder
verstand van voetbal. Als ik naar de toto stand kijk staan er 48 mensen onder mij……. Het zal je maar
gebeuren lager eindigen dan de voorzitter.
Het nieuwe Pannaveld is klaar! Met dank aan de enorme inzet van Alfred Wagemakers, Bert Littel,
Gert-Jan van der Stelt en Raymond de Bruin. En natuurlijk de sponsors! Binnenkort wordt het veldje
feestelijk geopend. Informatie volgt snel via onze website. Zorg dat je erbij bent en neem natuurlijk al
je kinderen mee (en opa’s, oma’s etc.)
Vanaf heden mag het veld gebruikt worden. Veel plezier!
Tot slot, voordat ik deze blog afsluit, een modern onderwerp: Be-Ready en social media. Binnenkort
starten we met een Instagram Be-Ready account. We zullen wekelijks aangeleverde foto’s posten op
dit Instagram account. We hebben hiervoor natuurlijk regels opgesteld. Ik wil iedereen vragen om
mee te helpen om zoveel mogelijk volgers te krijgen op ons Instagram Account. Ik wil jeugdleden ook
vragen om hun papa’s, mama’s, oma’s en opa’s te helpen om Instagram te installeren op hun

smartphones. De eerste stap is om volgers te krijgen. Dit doen we door wekelijks leuke foto’s of
video’s te plaatsen. Daarna zullen we Instagram gaan gebruiken om te communiceren met leden.
Daarna kunnen we ook, als we voldoende volgers hebben, ons Instagram account gebruiken om
sponsorgelden mee op te halen. In mijn volgend blog kom ik erop terug.
Frans Gemen
Voorzitter Be-Ready

