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Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2023 
 
Goedenavond. Iedereen namens het bestuur van harte welkom!  
Laten we beginnen met een minuut stilte voor de dierbaren die ons zijn ontvallen afgelopen jaar. 

 
2022. Dat was me een jaar. 
Zo’n jaar waar van ik denk: 
Wat is er allemaal toch gebeurt? Ik weet niet meer. 
Een jaar met twee gezichten. 
Begin vorig jaar zaten we nog in een harde lockdown. 
We voetballen zonder toeschouwers. 

En we eindigen met volle bussen in de nacompetitie. 
 
Na de lockdown werd er weer gefeest. 
Paaspop, Canal Parade, meer feesten volgden. 

Een festivalbiertje voor 2 euro, die tijd is geweest. 
 

Oorlog in Europa. Russische inval in Oekraïne.  
Asielzoekers in Ter Apel. De toestroom was hoog. Een lawine. 
 
Nieuwe actievoerders. Boeren in nood. Stikstofcrisis in het land. 
Onze nationale vlag wappert: blauw - wit - rood. 
 
Wat gebeurde er bij Ajax, kan niet hoor?  

En bij The Voice Of Holland? Onacceptabel, en toch: De Wereld draait door. 
 
Het leven werd duurder. Wat krapper bij kas. 
Stijgende prijzen van huizen, elektra, brandstof en gas. 
 
Sport wordt politiek. Gedoe met Rusland. 
Winterspelen Beijing. 17 keer edelmetaal 

Sport en politiek ongemakkelijk hand in hand.  

WK Voetbal in Qatar. Anderen gaan met de prijzen aan de haal. 
 
2022. Dat was me een jaar. 
We zien dat het tweede degradeert. Maar op dit moment presteren ze erg goed. 
Het eerste elftal bereikt als toetje de nacompetitie. 

Zij weten door te dringen tot de finale voor promotie. Maar helaas wordt deze verloren. 
Darten in de kantine. Zomaar georganiseerd door enthousiaste leden. 
Het derde promoveert. Lekker man! MO17 en MO19 kampioen in de hoofdklasse. Knap werk! 
 
Een Walking Football dag voor zowel de dames als de heren. Zomaar georganiseerd. 
Talentjes die doorbreken en ervaring gaan opdoen bij BVO’s 
En JO19-1 promoveert naar de 2e divisie. Een hele prestatie! 

Wederom een succesvolle editie Zomeravondvoetbal. Gewoon weer georganiseerd. 
Frans Fleer die bevlogen training geeft aan asielzoekers. Chapeaux! 
Vluchtelingen vermaken zich tijdens het COA voetbaltoernooi. Zomaar georganiseerd. 
JO9-1 gaat met de bus naar Ajax en voetbalt tegen de plaatselijke trots! Gewoon geregeld. 
 

Onze jeugd blijft groeien!  
Veel nieuwe aanwas. En in elke categorie voldoende teams.  

En heel belangrijk: elk team is bezet met een trainer en/of leider. 
 
Ons technisch kader is uitgebreid. Een technische commissie voor zowel de 1e als 2e herenselectie. 
En met Willem Assies is er nu een Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw. 
 
Het contract met hoofdtrainer Jarrisch Keizer wordt na 3 seizoenen niet verlengd.  

Wij wensen Jarrisch nogmaals veel plezier en succes bij SVN ’69.  
Maar eerst nog de focus op handhaving in deze sterke 2e klasse Oost. 
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Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Arjan Bosschaart de nieuwe hoofdtrainer.  
De oud prof van PEC Zwolle is op dit moment trainer van JO19-1. 
 
Er komt meer aandacht voor de jeugdafdeling.  

Er worden 12 nieuwe jeugdtrainers opgeleid. Een fantastische stap.  
En het opleiden gaat door. Door met opleiden van clubscheidsrechters. 
 
De minidivisie was ook weer succesvol.  
En de FC Meppel Voetbalschool is als voorbeeld gepromoot door de KNVB. 
Dirk Jan van der Meulen schoof aan bij de KNVB podcast: de jeugd heeft de toekomst. 
 

Op accommodatievlak hebben we ook mooie stappen gemaakt. 
De kantinecommissie is opnieuw vormgegeven en gaat lekker. 
De noodunits achter de kantine zijn verwijderd. De bestrating wordt zo snel mogelijk hersteld. 
 

We hebben ‘eindelijk’ LED-veldverlichting op veld 9 en de oefenhoek.  
Ook de bediening hiervan is helemaal van deze tijd.  

De andere velden volgen in maart.  
Het kunstgrasveld, veld 9, wordt deze zomer vervangen. 
 
Ook hebben we weer activiteiten gehad met onze sponsoren en de ClubVan100.  
Dankzij de Club van 100 hebben wij een camerasysteem voor videoanalyse en livestream. 
We zijn met sponsoren naar PEC Zwolle – ADO Den Haag geweest. 
We hebben een presentatiegids sinds dit seizoen. De voorbereidingen voor de volgende editie wor-

den opgestart. Ook starten we dit jaar weer met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de 
kledingleverancier. 
Ondanks alles en de hoge energieprijzen zijn we nog steeds een financieel gezonde vereniging. 
Daar mogen we trots op zijn. 
 
Binnen het bestuur zijn er mutaties geweest.  
Hans is afgetreden als voorzitter. En een vaste opvolger is nog niet bekend. 

Patrick de Leeuw wil als nieuw bestuurslid vrouwenvoetbal doorgroeien met het meiden en vrou-

wenvoetbal. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit.  
Zichtbaarheid vergroten en de streven naar twee teams in elke leeftijdsklasse. 
Per Kampman gaat als nieuw bestuurslid Technische Zaken verder bouwen aan een herkenbaar FC 
Meppel 1. En Yolanda Tepper is dit seizoen gelukkig nog aangebleven als secretaris. 
 

Als vereniging hebben we een groot aantal vacatures open staan. Deze zijn aan het eind zichtbaar 
op het scherm. Wijs elkaar hier op.   
 
We zijn onze huidige vrijwilligers erg dankbaar! Maar ook de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers blijft 
doorgaan. Zonder vrijwilligers geen FC Meppel. Samen waren we op de vrijwilligersavond. Weerzien, 
een pubquiz, gezelligheid! En tijdens deze avond is Greet Fledderus benoemd tot lid van verdienste. 
 

2022. Dat was me een jaar. 
 
De jeugd heeft de toekomst! 
Goede training, coaching en begeleiding is essentieel voor de toekomst van onze jeugd!  
En als de jeugd onze toekomst is, dan moeten we er goed voor zorgen! 

Wij moeten een voorbeeld stellen. Wij zijn de toekomst van onze jeugd. 
 

Straks gaan we verder met de clubquiz. Verzorgd door Jeroen Paul Nijmeijer. Oud voorzitter FC 
Meppel. JP voor intimi. Veilingmeester onder de rijken. En consultant voor de onwetenden. En straks 
quizmaster voor degenen die het denken te weten. Maar voor nu heb ik alvast een paar vragen aan 
jullie: 
- Wie weet hoeveel leden FC Meppel heeft? 
- En hoeveel daarvan is jeugd? 

- Wie heeft er als kind op voetbal gezeten? 
- Wie zit er nog op voetbal? 
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- Wie heeft er een kind of kleinkind die voetbalt? 
Volgens mij heeft iedereen wel hun hand opgestoken. 
 
Wie weet nog dat je als kind voor het eerst naar een echt wedstrijd ging in een echt stadion? 

En wie trok thuis zijn voetbalkleren en scheenbeschermertjes al aan? 
Wie stond er wel eens in de vrieskou op een knetterhard hobbelveld? 
En wie heeft er toen zo’n te hard opgepompte bevroren bal tegen je van de kou stijf staande gezicht 
gehad? 
Wie heeft er kleedkamerverhalen die elke reünie, teamuitje of derde helft weer op tafel komen.  
En wie was er als kind na zijn eigen wedstrijdje ook de hele zaterdagmiddag rond het hoofdveld te 
vinden. Te ravotten met vriendjes en vriendinnetjes tijdens een thuiswedstrijd van het eerste? 

Wie heeft er wel eens ‘Hij niet….’ geroepen?  
 
Nostalgie…..Het zijn ook onze herinneringen die ons verenigen. 
Wij zijn verantwoordelijk voor de nostalgie van onze jeugd. 

Ik denk zeker een traditie: Voetbal op zaterdag. Zaterdag. De mooiste dag van de week. 
 

Neem dit mee in je overweging. 
De overweging of je iets wilt of blijft doen voor de vereniging FC Meppel. 
Of dat je nog een lid kent die daar vast en zeker toe bereid is. 
 
De leden van de vereniging, maken de vereniging. 
Elk lid draagt een steentje bij door verenigingswerk te doen. 
Wij zetten ons in, zodat anderen zich kunnen ontwikkelen.  

Maar ook uit liefde voor de club. 
Want, niets gaat vanzelf. 
 
Laten we proosten voor elkaar. 
Laten we proosten op 2023. 
Laten we proosten op: 
een jaar vol goede moed en positiviteit. 

een jaar van zien in plaats van kijken. 

een jaar van luisteren in plaats van horen. 
een jaar van vele handen maken licht werk. 
een jaar van inzetten, doorzetten en volhouden. 
Want dan komen plezier, ontwikkeling en prestatie vanzelf! 
Proost! 

 
Bedankt voor de aandacht.  
En veel plezier en wijsheid straks bij de FC Meppel Clubquiz! 
 


