JAARVERSLAG VV HOC SEIZOEN 2019-2020.

In het jaarverslag probeert het bestuur het afgelopen seizoen kort en bondig samen te
vatten.
Een seizoen, wat door de uitbraak van het Corona virus, Covid-19, plotseling in maart moest
worden afgebroken. Om het virus tot stand te brengen of helemaal uit te bannen, moest de
regering allerlei beperkende maatregelen instellen. Het totale voetbalgebeuren, amateurs
en profs, kwam tot een abrupt einde. Ook andere activiteiten op het sportpark konden geen
doorgang meer vinden. Vanaf 11 mei mocht er weer getraind worden, waarbij er nog wel
beperkingen golden, zoals onderlinge afstanden. Al met al een seizoen, welke niet snel
vergeten zal worden. Voor HOC als vereniging, heeft het ook de nodige, m.n. financiële
consequenties gehad.
Zoals ook in de verslagen van de laatste jaren valt te lezen, heeft het onderwerp
accommodatie het afgelopen seizoen hoog op de agenda gestaan. Lijkt het voor veel leden
een proces zonder einde, toch kunnen wij nu de verwachting uitspreken, dat het komende
seizoen duidelijk gaat worden welke kant het opgaat, nieuw op een andere locatie in Odoorn
of renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie.
BESTUUR.
Het afgelopen seizoen bestond het bestuur uit de volgende personen:
Harold Enting – voorzitter
Jan Cremers – penningmeester
Bert Kuipers – secretaris/wedstrijdsecretaris
Goos Drent – algemeen met portefeuille technische zaken
Andrea van Baardwijk – algemeen met portefeuille jeugdzaken
Thomas Lourens – algemeen.
Er is nog een vacature om weer op een oneven aantal uit te komen.
Naast de structurele bestuursvergaderingen is er ook regelmatig overleg geweest met
andere partijen, o.a. gemeente en andere verenigingen.
Ook participeerden meerdere bestuursleden in verschillende commissies, zoals technische
zaken, sponsoring, kantine, accommodatie en jeugd.
SPORTIEF.
Het afgelopen seizoen hebben wij aan de competitie deelgenomen met 11 jeugdteams, 5
herenseniorenteams, 1 damesteam en 2 45+ teams. Van de 11 jeugdteams waren er 2 teams
in een samenwerkingsverband met Valthermond en 3 teams samen met Valther Boys. Voor
een aantal teams was het abrupte einde van het voetballen, sportief gezien, een domper.
Zowel de dames, als het 2e en 4e team, waren trotse koplopers en stevenden op een feestje
af. Het 1e, voor het eerst in de historie spelend in de 3e klasse, heeft zich na een moeizame
start, van zijn goede kant laten zien. De laatste 8 wedstrijden voor de stop, werd er niet
verloren en was het kansrijk in de 2e periode.
ACTIVITEITEN.

In het afgelopen seizoen zijn er ook weer diverse activiteiten georganiseerd, enerzijds om de
gezelligheid, maar ook zeker een aantal om de verenigingskas te spekken. Een aantal van die
activiteiten zijn:
Poker- en Darttoernooi, Pub-Quiz, Hutspottoernooi en aansluitende Nieuwjaarsinstuif,
Bloemenactie, Oudejaarswandeltocht, Eieractie. .
Ook hier blijkt, dat vele handen licht werk maken. Vele vrijwilligers hebben hun steentje
bijgedragen.
LEDEN.

Het totale aantal blijft vrij stabiel boven de 300. We zien wel een terugloop van het aantal
jeugdleden. Om het voetbal m.n. voor onze jeugdleden aantrekkelijk te blijven houden,
zullen wij, wat nu ook al gebeurt, naar samenwerking blijven kijken.
VRIJWILLIGERS.
Uit dit verslag blijkt wel, dat zonder of met weinig vrijwilligers de voetbalvereniging niet kan
bestaan. Gelukkig beschikken wij binnen HOC over een grote groep, die in meer of minder
mate hun tijd en energie beschikbaar stellen. De vorig seizoen beloofde inventarisatie van
activiteiten en vrijwilligers is door verschillende omstandigheden niet goed van de grond
gekomen. Als bestuur denken wij echter, dat als je taken/activiteiten kunt koppelen met
mogelijkheden/kunde van vrijwilligers, het vrijwilliger zijn binnen HOC nog een geweldige
boost zou kunnen krijgen. Wij komen er dan ook zeker op terug om e.e.a. nogmaals goed
gestructureerd op te zetten.
EPILOOG.
Zoals in de aanhef aangegeven, kort en bondig!

De secretaris: Bert Kuipers

