
Beste Zwaluw-vrienden, 
 
Een jaar gelden stond ik ook op deze plek; in een volle, gezellige kantine waar 
we met elkaar het begin van 2020 vierden. 
Toen konden we nog niet vermoeden dat ons hele leven, inclusief ons voetbal-
leven, binnen 3 maanden compleet anders zou zijn. 
Iedereen heeft in het afgelopen jaar direct of indirect  de gevolgen van het 
corona-virus ondervonden. 
Ook op onze vereniging heeft de coronacrisis heel veel invloed gehad. Niet 
alleen financieel maar vooral ook op onze sociale rol in de Oeffeltse 
gemeenschap. 
 
 
Je bent snel geneigd om op het einde van zo’n moeilijk jaar alleen maar naar de 
negatieve dingen te kijken. Maar er zijn in het afgelopen jaar ook veel positieve 
zaken gebeurd binnen onze vereniging  waarvan ik er een paar toch even wil 
vernoemen: 
 
 In de jeugdafdeling is de samenwerking met Hapse Boys gestart. Dankzij het 

goede voorbereidende werk van de Stuurgroep en de inzet van de 
jeugdleiders en –trainer van zowel De Zwaluw als Hapse Boys zijn er dit 
seizoen 6 gecombineerde jeugdteams van start gegaan.  
En tot nu hebben we eigenlijk alleen maar positieve reacties ontvangen. Dit 
geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst van een gecombineerde 
jeugdafdeling.  
 

 We hebben met Hotel –Bistrobar De Bankier en Van Berkel Deuren 2 
sponsoren gevonden die bereid zijn de gehele jeugdafdeling te sponsoren. 
Dit was al langer een wens van de vereniging die nu gerealiseerd is. Hopelijk 
krijgen we snel de kans om de shirts te presenteren. 
We willen De Bankier en Van Berkel Deuren alvast bedanken voor deze 
geweldige ondersteuning. 
 

 We hebben het afgelopen jaar een financieel plan opgesteld voor de 
hoognodige renovatie van ons clubgebouw. Dit plan is ingediend bij de 
gemeente omdat wij als vereniging niet voldoende middelen hebben om 
alles wat noodzakelijk is uit eigen middelen te realiseren.  
Op basis van dit plan heeft de gemeente besloten om ons een financiële 
bijdrage te verlenen. 
Hierdoor kunnen we dit jaar onze plannen concreet gaan maken. Hierna 
zullen we een planning van de werkzaamheden maken en hopelijk kunnen 
we dan in de zomerstop al starten met de renovatie. Dit is ontzettend goed 
nieuws voor onze vereniging. 
Als de plannen uitgewerkt zijn, komen we hier bij jullie op terug. 



 
 En niet te vergeten: we zijn dit seizoen met het eerste elftal de winterstop 

ingegaan als de nummer 2 in de vierde klasse G met maar 1 punt 
achterstand op de nummer 1 DSV!  
Ook een unieke prestatie! 
 

 
 
Dan wil ik nu overgaan naar een vast onderdeel van de Nieuwjaarsbijeenkomst; 
de jubilarissen. 
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal jubilarissen die ik nu bekend zal 
maken. 
Helaas sta ik hier nu alleen en kunnen we niet bij elkaar komen om de 
jubilarissen te feliciteren en de speldjes uit te reiken. Hopelijk kunnen we dit 
later in het jaar, als de mogelijkheden er wel weer zijn, nog inhalen. Dit omdat 
wij vinden dat de jubilarissen, en vooral de jubilarissen die al een lange tijd lid 
zijn, dit verdienen. 
 
De JUBILARISSEN van dit jaar: 
 
25 jaar lid 
Sjors Reijs 
Wesley Kerstens 
Willem Bardoel 
Daan Erps 
Ruud Maas 
Cliff van Sambeek 
Luuk Jansen 
Tom Verbroekken 
 
40 jaar lid 
Marcel Zeegers 
Patrick Gooren 
Patrick van de Ven 
John Heijnen 
 
En dan hebben we nog iemand die al 60 jaar lid is: 
Jan Liebrand 
 
 
Namens het bestuur wil ik alle jubilarissen van harte feliciteren en wens ik ze 
nog heel veel mooie jaren als lid van onze vereniging. 
We hopen jullie snel de verdiende felicitaties en het bijbehorende speldje te 
kunnen overhandigen. 



Aan het einde van de Nieuwjaarsbijeenkomst benoemen we altijd iemand tot 
Verenigingsman/vrouw van het Jaar. Dit is een persoon die zich in het 
afgelopen jaar speciaal heeft ingezet voor de vereniging. 
  
Maar in zo’n speciaal jaar waar weinig gevoetbald is en weinig activiteiten 
waren, is het moeilijk om een speciaal persoon te benoemen. 
 
Maar eigenlijk hebben we heel veel verenigingspersonen van het jaar: 
 
 De vrijwilligers die, ondanks dat de regels bijna elke week veranderden, zich 

bleven inzetten voor de club. 
 De sponsoren die ondanks dat niemand hun namen kon zien, de club trouw 

bleven en financieel bleven ondersteunen. 
 Alle leden die, ondanks dat ze bijna niet op het veld hebben gestaan, hun 

contributie netjes hebben betaald en daarmee de vereniging op de been 
hebben gehouden. 

 
Daarom benoem ik graag iedereen die het afgelopen jaar met De Zwaluw 
verbonden was, tot verenigingsman/vrouw van het speciale jaar 2020. 
Wij hopen dat jullie ook in de toekomst de club trouw blijven, zodat we nog 
lang kunnen blijven bestaan. 
 
Want ik ben er van overtuigd dat we als vereniging deze crisis zullen overleven 
en er zelfs sterker uit zullen komen. 
In zo’n moeilijke tijd blijkt hoe belangrijk de rol van onze vereniging is in het 
sociale en sportieve leven van onze leden en van de gehele Oeffeltse 
gemeenschap. 
Dit zijn we nu meer dan ooit gaan beseffen en zullen we in de toekomst 
daardoor nog meer gaan waarderen en koesteren. 
Het is zoals de Dijk al zong: je weet pas wat je mist, als het er niet is. 
 
Tot slot wil ik graag de andere bestuursleden ook nog kort het woord geven en 
daarom geef ik nu de bal door.  
 
 
 
 
Ook ik wens jullie een heel gezond, gelukkig en sportief 2021. 
Dat we snel weer de mogelijkheid krijgen om elkaar op ons mooie sportpark te 
ontmoeten. 
Zodat we weer kunnen doen wat tot het begin van het afgelopen jaar zo 
gewoon was, maar nu ineens heel speciaal: lekker voetballen met elkaar, de 
derde helft in de kantine of langs de lijn een wedstrijd bekijken. 
Tot snel!!! 


