
Beste mensen,  
Gezien de ontwikkelingen in ons land, die nu al meer dan een jaar 
voortduren, bij deze een update vanuit het bestuur. Allereerst zijn wij 
alle leden ontzettend dankbaar dat jullie allen de club zijn blijven 
steunen, we hebben maar een enkele opzegging ontvangen. Trots op 
Teisterbanders! 
Mede namens de voorzitter laat ik bij deze weten dat we achter de 
schermen, voorzover dit mogelijk is/was, toch de nodige taken blijven 
uitvoeren, ook al is dit door de (gedeeltelijke) stillegging minder, denk 
aan het nodige onderhoud op en rond de velden, voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen (voetbaltechnische zaken) etc. 
Net als iedereen missen we de gezelligheid op de velden en in onze 
kantine, allereerst in de weekenden bij en tijdens de wedstrijden, maar 
denk ook aan de laatste trainingsavond van het seizoen, 
Nieuwjaarsreceptie, Lentefeest, Slotdag, Jeugdreis, Super Sundays 
etc. 
Het bestuur heeft het besluit genomen om de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering dit jaar uit te stellen naar volgend jaar, dan volgt 
een overzicht over 2020 en 2021.  
Voor nu vraag ik uw speciale aandacht voor de (vrijwillige) vacatures 
die openstaan, we zijn op zoek naar mensen die de jeugdcommissie 
willen ondersteunen, met diverse functies en taken. Doel is om in deze 
commissie meer mensen zitting te laten nemen, zodat een ieder 
minder taken heeft en er daardoor minder tijd aan hoeft te besteden. 
Ook vanaf het nieuwe seizoen (juli a.s.) is de secretarisfunctie 
(hoofdbestuur) vacant. Na 10 jaar dit te hebben gedaan heb ik 
besloten ermee te gaan stoppen en het stokje over te dragen. 
Lijkt het je leuk een taak in onze jeugdcommissie of binnen het 
hoofdbestuur te vervullen, laat het ons weten, via 
info@teisterbanders.nl of bel naar 06-33054118 voor meer informatie. 

Bericht vanuit de jeugdcommissie (Sandra de Kock): 
Even lekker rennen, plukken en duwen. Onderling wedstrijdjes spelen 
en je plek veroveren of verdedigen in een andere groep dan dat je op 
school in zit. Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk maar we 
kunnen ons allemaal voorstellen dat dit zeker voor jongeren het geval 
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is. 
Dat er bij de jeugd veel behoefte is aan sporten merk je wel aan de 
opkomst bij de trainingen. We hebben duidelijke afspraken wanneer je 
(C-woord gerelateerd) niet mag komen, maar verder is bijna iedereen 
bij alle trainingen. In de jeugdcommissie hadden we even het idee dat 
motivatie misschien naar beneden zou gaan wanneer er lang geen 
wedstrijden waren. Dus niet! Een voorgestelde winterrust van drie 
weken werd door iedereen aan de laars gelapt en trainers gingen 
gewoon door :-) 
Dit is niet alleen door jongeren maar ook door de ouders enorm 
gewaardeerd! 
De jongste teams hebben op maandag techniektraining en trainen nog 
een keer op woensdag of donderdag met hun team en trainer alleen. 
Vanaf JO12 wordt er niet alleen twee keer in de week getraind maar is 
er ook op zaterdag een training of een wedstrijd onderling. Ook daar is 
de opkomst sky-high.  
Natuurlijk baalt iedereen dat we niet aan andere clubs kunnen laten 
zien hoe goed we zijn en dat er geen gezelligheid is op de club op 
zaterdag. Zeker nu het zonnetje weer schijnt...Waar we als 
jeugdcommissie vooral van balen is dat dit het laatste jaar is dat Gijs 
en Thiemo een team trainen en die toch minimaal een 
kampioensfeestje verdiend hebben. En wat dacht je van Hans, al jaren 
alleen maar blije ouders, vrolijke kinderen en gezelligheid langs de lijn 
en dan is dit je laatste jaar...  
Waar we dan wel weer super blij mee zijn is dat Hans niet alleen de 
mini's een goede basis heeft gegeven, ook de jongeren die hem 
helpen bij de trainingen hebben veel geleerd en gaan volgend jaar 
ondersteunen bij een groep. En natuurlijk met alle nieuwe leden die 
ondanks dit rare jaar toch de weg naar onze club weer weten te 
vinden. We gaan lekker trainen en wanneer het weer mag zijn wij er 
helemaal klaar voor! 

Bericht van de penningmeester 
Beste leden, 
Inmiddels hebben wij allen ten gevolge van Corona alweer een jaar 
met vele hindernissen en beperkingen achter de rug. Ook onze club 
heeft dit jaar met de nodige regeltjes te maken gehad, en we hebben 
samen geprobeerd er het beste van te maken. Zoals jullie gemerkt 
hebben is, voor zover mogelijk, geprobeerd vooral de jeugd, en 
beperkt ook de volwassenen in elk geval te laten trainen. 
In sportief opzicht is het een seizoen geweest met de nodige 
hindernissen. 



Ook financieel heeft de club te maken gehad met forse ingrepen. Door 
het niet doorgaan van ons Lentefeest in 2020 en ook in 2021, en door 
het langdurig moeten sluiten van de kantine, waardoor we de kantine-
inkomsten moesten missen, heeft onze vereniging ondanks het 
ontvangen van beperkte steunmaatregelen in de Coronatijd 
aanzienlijk minder inkomsten ontvangen. En dat terwijl de vaste kosten 
(energie, veldonderhoud, verzekering etc.) door zijn blijven lopen. We 
hebben dan ook niet kunnen voorkomen, ondanks forse 
bezuinigingen, dat we financieel een flink stuk zijn ingeteerd. En het 
einde is helaas nog niet in zicht. We hebben gelukkig nog wat 
reserves, welke we hiervoor wel hebben moeten aanspreken. 
Ik ben ervan overtuigd dat het een moeilijke periode gaat worden, 
maar samen zullen we onze vereniging zeker overeind kunnen 
houden, en in de toekomst weer een financieel gezonde vereniging 
worden. 
Tot slot: gezien het niet doorgaan van de Algemene 
Ledenvergadering, en het ontbreken van vooruitzichten op korte 
termijn, hebben we de laatste bestuursvergadering besloten om deze 
vergadering definitief te laten vervallen, en de jaarstukken van twee 
seizoenen tegelijk te behandelen in de volgende reguliere algemene 
leden vergadering. Voor de nog niet afgewikkelde loterij van het 
Lentefeest 2020 zullen we op korte termijn een manier zoeken om de 
trekking alsnog te verrichten, we roepen daarom diegenen die nog 
geld en/of lotenboekjes thuis hebben liggen met klem op om deze op 
korte termijn ( via de leider of trainer van je team ) in te leveren. 
Met vriendelijke groet, 
Kees Papeleu, penningmeester 

Tot slot wens ik een ieder allereerst een goede gezondheid toe, en 
hopelijk kunnen we nu écht over niet al te lange tijd weer gaan sporten 
zoals voorheen! 
Fijne paasdagen toegewenst, namens het bestuur v.v. Teisterbanders, 
Ellen Helderton, secretaris. 


