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1. Inleiding 
 
Dit (korte) verslag is opgesteld ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
vrijdag 12 maart 2021. Deze ALV had normaal gesproken plaatsgevonden in november 2020, 
maar vanwege de corona-maatregelen is het een paar keer uitgesteld. Telkens in de hoop en 
verwachting dat deze vergadering uiteindelijk gewoon live in ons clubgebouw kon 
plaatsvinden. Omdat het bestuur vindt dat verder uitstel niet verantwoord is, wordt op 12 
maart 2021 voor het eerst een digitale ALV gehouden.  
 

2. Corona en Bunnik’73 
 
We kunnen het haast niet meer horen, maar het afgelopen seizoen werd voor een groot 
deel bepaald door alle corona-maatregelen. Net als de rest van het openbare leven, is ook 
het amateurvoetbal van meet af aan zeer getroffen door alle maatregelen. Met aanvankelijk 
weer versoepelingen, vervolgens weer aanscherpingen, toen weer versoepelingen en 
onlangs gelukkig voor de ‘oudere’ jeugd ook weer wat meer mogelijkheden. Maar veel van 
onze volwassen leden moeten nog steeds wachten tot ze weer mogen voetballen.  
 
Het bestuur dankt iedereen die telkens heel erg flexibel is geweest en er zodoende in ieder 
geval nog het beste van heeft weten te maken binnen alle beperkingen! Dat geldt voor alle 
trainers, die steeds weer in staat bleken om zoveel mogelijk voetbalplezier te bieden, van de 
kikkertjes tot en met de oudere jeugd. En dat geldt ook voor alle andere betrokken leden, 
die in sommige opzichten van de nood een deugd hebben gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het 
clubgebouw – dat helaas nauwelijks gebruikt kon worden – enorm onder handen genomen. 
Deels zijn er werkzaamheden uitbesteed (met name de dakrenovatie), maar grotendeels zijn 
het onze eigen leden die heel veel werk verzet hebben. Heel veel dank aan alle mensen die 
heel wat dagen van hun vrije tijd belangeloos ter beschikking hebben gesteld!  
 
De dakrenovatie (waarvoor de extra ALV van 1 september 2020 is gehouden) is inmiddels 
afgerond.  
 
En zeker ook zeer vermeldenswaard: verreweg de meeste leden zijn zeer loyaal gebleven 
aan Bunnik’73, door onlangs alle beperkingen gewoon lid te blijven en hun contributie te 
betalen. Zeker ook daardoor lukt het ons tot nu toe om ondanks het forse verlies aan 
baromzet, toch financieel het hoofd boven water te houden (dit zal worden toegelicht door 
onze penningmeester). We krijgen als vereniging weliswaar ook enige steun van de 
overheid, maar zonder de trouwe bijdragen van de leden zouden we het niet redden. Ook 
alle inspanningen die afgelopen seizoen zijn verricht op het gebeid van sponsoring (met 
Willem de Wit als een van de drijvende krachten), betaalden zich in dit lastige seizoen 
dubbel en dwars uit. Kortom: Hulde voor alle leden! 
 
 
 
 



3. Commissies  
 

Omdat er niet veel reguliere activiteiten zijn geweest, hebben we dit keer geen verslagen uit 
verschillende commissie.  
 

 
4. Inbraakschades en camerabewaking 

 
Het afgelopen seizoen hebben we een aantal malen te kampen gehad met schade als gevolg 
van inbraak en vandalisme.  Een deel van deze schade is niet verzekerd. Om beter zicht te 
houden op ons pand – met name op momenten dat het verlaten is – zijn camera’s geplaatst 
op diverse punten rond het clubgebouw. We hopen dat dit voorkomt dat allerlei onverlaten 
ons schade berokkenen en – mocht er toch schade ontstaan – dat dit kan helpen bij het 
achterhalen van daders. Voor de leden is het van belang dat jullie weten dat er dus sinds 
kort camerabewaking is. Beelden worden alleen in geval van calamiteiten gebruikt en 
bovendien slechts kort bewaard.  
 

5. De blik vooruit: Seizoen ‘21-‘22 
 
We hopen dat het komende seizoen weer zoveel mogelijk een normaal voetbalseizoen 
wordt, met voetbal en competitie voor alle leden! Heel veel dank voor jullie geduld en we 
hopen dat we alsnog ons jubileum kunnen gaan vieren.  
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