In mijn agenda staat dat ik het voorwoord deze week moet schrijven. Het valt niet mee in een tijd dat
zo’n beetje alles stil ligt om wat te vertellen over het verenigingsleven.
Natuurlijk kan ik melden dat ik blij ben dat iedereen t/m 26 jaar weer kan gaan trainen. Bij de
senioren onder 27 behoeft zelfs geen anderhalve meter afstand bewaard te worden tijdens het
trainen. Bij de laatste trainingen die gegeven werden was dit nog wel het geval. Zowel trainers als
spelers hebben er weer zin in.
De accommodatiecommissie heeft ook z’n werkzaamheden weer opgepakt. Zij melden dat alles er
over het algemeen goed uit ziet. Wel is er veel mos en gras aangetroffen in het kunstgras bij de dugouts. Hier wordt aan gewerkt. Enkele maanden geleden stond er een klusochtend in de planning voor
onze accommodatie en de kantine. Helaas moest deze door Corona worden uitgesteld. We hopen
binnenkort dat deze alsnog kan plaatsvinden.
Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe website. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om deze
site online te krijgen. Momenteel houdt ondergetekende de site bij. Dat wil zeggen dat ik zorg dat er
informatie op de site geplaatst wordt. Zelf ben ik geen websitebouwer en heb weinig kaas gegeten
van “achterkant” van onze site. Afgelopen week heb ik hulp gekregen van Michael Meijer. Hij
studeert ICT en bouwt als hobby websites. Hij is geen lid van onze vereniging maar toch is het
bestuur blij dat hij zal gaan zorgen dat updates en nieuwe versies geïnstalleerd worden als dat nodig
is. Mocht je informatie hebben voor onze website, mail het mij dan: pvanblanken@gmail.com.
Het weer wordt mooier en ik hoop jullie binnenkort weer op het veld te kunnen zien. Om activiteiten
voor de vereniging uit te voeren of gewoon voor de gezelligheid.
Peter

