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Beste leden en vrienden van de s.v. Grol, van harte welkom op deze 

nieuwjaarsreceptie aan het begin van het nieuwe jaar 2023. 

Wat mooi dat jullie er allemaal zijn en wat mooi dat het ook weer kan en mag, nadat 

we de afgelopen twee jaren helaas over moesten slaan. 

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de leden die vandaag hebben ingestemd 

met mijn benoeming tot voorzitter van deze prachtige club. Ik vind het een grote eer 

dat ik jullie vertrouwen heb gekregen en ik ga mijn uiterste best voor jullie doen. 

En ook namens mij veel dank aan mijn voorganger Hans Scheinck die de afgelopen 

12 jaar onze vereniging voortreffelijk heeft geleid. We staan er als vereniging goed 

voor met dank uiteraard ook aan iedereen die daar een steentje aan heeft 

bijgedragen. 

En dan het nieuwe jaar 2023. Hoe gaat dit jaar er voor onze vereniging uitzien? 

Laten we in ieder geval hopen dat we verlost blijven van lock-downs of andere 

beperkende maatregelen en dat we in vrijheid met elkaar kunnen blijven sporten en 

ontspannen. 

Zoals inmiddels bekend zal onze hoofdtrainer William Krabbenborg na afloop van dit 

seizoen stoppen. Wellicht kan hij zichzelf met Grol 1 belonen met een mooi sportief 

afscheidscadeau? Natuurlijk is het seizoen nog lang en kan het nog alle kanten op, 

maar ik wens hem en het team in ieder geval veel succes daarbij. 

Een opvolger voor William heeft het voetbalbestuur inmiddels gevonden in de 

persoon van Philip Achteres, de huidige trainer van SDC ’12 uit Denekamp en ik heet 

Philip bij deze alvast van harte welkom bij onze mooie club en zie uit naar een goede 

samenwerking. 

Sportief gezien beschikken we over heel veel talent. Ik kijk daarom met vertrouwen 

uit naar de tweede seizoenshelft en wens alle teams heel veel succes met het 

behalen van hun doelstellingen. 

En dan bestaat onze vereniging op 18 september van dit jaar al weer 105 jaar. 

Uiteraard zullen we op gepaste wijze aandacht aan dit lustrum besteden. Jullie zullen 

daar later nog meer van horen. 

Er zijn dit jaar echter ook de nodige uitdagingen en om te beginnen op financieel 

gebied. We zijn gelukkig een financieel sterke vereniging maar voor dit seizoen 

hebben we een maar net aan sluitende en ook nog eens zeer onzekere begroting op 

moeten stellen. Oorzaken zijn de hogere reiskosten voor onze jeugdselectieteams en 

natuurlijk de energiekosten die extreem veel hoger zijn dan voorgaande seizoenen. 

De genoemde onzekerheid is een gevolg van het feit dat deze energiekosten ook 

nog eens zeer lastig te voorspellen zijn. Als bestuur zullen we daar waar mogelijk 

een beroep doen op landelijke en gemeentelijke subsidieregelingen en/of 

tegemoetkomingen. En we gaan door met het verder verduurzamen van het 

sportpark om het energieverbruik terug te dringen. Maar ik wil hierbij ook een beroep 



doen op alle spelende leden om zo kort mogelijk te douchen om zo het gasverbruik 

en dus de kosten te beperken. Want helemaal niet meer douchen dat wil niemand. 

Daarnaast leggen onze sportieve ambities extra druk op onze financiën in de 

volgende seizoenen. Maar voetbal bij Grol gaat uiteraard niet alleen over de 

prestaties van Grol 1 en de andere selectie elftallen. Immers, verreweg het grootste 

aantal spelende leden speelt voor hun plezier in lagere teams en het is belangrijk dat 

zij dat plezier blijven houden en dat de faciliteiten ook voor die teams op een 

voldoende hoog niveau zijn. Ik voel daarom de verantwoordelijkheid om hier samen 

met het bestuur weloverwogen keuzes in te maken en daarbij de balans tussen 

prestatief en recreatief scherp in de gaten te houden. 

Niet-financiële uitdagingen zijn er dit jaar ook weer volop. Ten eerste op het gebied 

van meiden- en damesvoetbal. Het lukt om meerdere redenen niet om dit geheel 

zelfstandig binnen de s.v. Grol op een voldoende niveau te brengen en te houden. 

Een niveau dat aansluit bij de kwaliteiten en ambities van de speelsters. We gaan 

daarom nu met de andere verenigingen binnen onze gemeente, die met hetzelfde 

fenomeen kampen, onderzoeken of het mogelijk is om dit niveau gezamenlijk wel te 

realiseren door in overleg teams te vormen die bestaan uit speelsters van 

verschillende verenigingen. 

Ten tweede is er sprake van een scheidsrechterstekort en de eerste stappen zijn al 

gezet om in overleg met de teams een goede oplossing te vinden waarbij de teams 

zelf scheidsrechters aandragen. Uiteraard is dat een noodoplossing en willen we 

graag het aantal verenigingsscheidsrechters binnen de Grol weer vergroten. Als je 

iemand weet die dit zou willen doen of je hebt zelf interesse, geef het dan aan ons 

door. 

Als derde noem ik de vrijwilligers in het algemeen. Hoewel we bij de s.v. Grol een 

groot aantal vrijwilligers hebben waar we erg trots op zijn, zijn er afgezien van het 

tekort aan scheidsrechters nog diverse andere functies vacant en behalve het 

werven is daarnaast het behouden van vrijwilligers een grote opgave die voor ons 

ligt. Als bestuur gaan we daarom hiervoor aan de slag met een zogenoemd 

Vrijwilligersplan. 

En tot slot het plan om in het eerste kwartaal van dit jaar weer een verenigings-

enquête houden. Bij deze alvast het verzoek om hier jullie medewerking aan te 

verlenen en deze enquête zo goed en volledig mogelijk in te vullen. Immers, wij 

kunnen alleen goed besturen als we weten wat er leeft binnen de vereniging. 

Jullie horen het, ook in dit nieuwe jaar staat de s.v. Grol wederom niet stil want 

stilstand is achteruitgang. Ik kijk er naar uit om dit jaar samen met jullie te beleven en 

ook om met jullie samen te werken aan de diverse uitdagingen waar onze vereniging 

voor staat. 

Ik wens jullie allemaal namens het bestuur een in alle opzichten voorspoedig 2023! 

Dank jullie wel. 

08-jan-23 / Stan Raben 


