
nieuwjaarstoespraak  
 
Namens het bestuur, mijn medebestuursleden Ton, Egbert en Tom wens 

ik jullie een gezond en sportief 2023. Mooi dat jullie er met zovelen zijn bij 
het begin van een nieuw Aurora-jaar .We hebben de afgelopen week al 

zoveel goede wensen gegeven en gekregen. Vandaag ook nog eens van je 
voetbalmaten. 

Welkom jong, oudere jongeren en oud. Welkom sponsoren, ouders en 

trainers en supporters.  
Het is goed jullie allen weer te zien op deze eerste zaterdag  van het 

nieuwe jaar hier in ons clubgebouw, de ontmoetingsplek voor 
(voetballend) Werkhoven.  

Ik hoop dat jullie allemaal, ondanks de zorgen die er zijn in deze tijd, fijne 
kerstdagen en een mooie jaarwisseling hebben gehad met de mensen die 

je dierbaar zijn. Soms moet je alle grote problemen even proberen te 
vergeten en je geluk zoeken in de kleine dingen die de feestdagen in 

december zo bijzonder maken. Het zijn niet voor niets de dagen waarop 
we kleine lichtjes aan doen, zowel letterlijk als figuurlijk, en daarmee de 

donkerte verjagen. 

Twee jaar op rij kon deze nieuwjaarsontmoeting niet doorgaan. Jullie zijn 

het vast niet vergeten: quarantainemaatregelen, afstand houden, 
boosteroffensief, anderhalve-meter-samenleving, omikronvariant, 

wappies, harde lockdown…. het zijn slechts enkele woorden. Woorden die 

ons voor altijd blijven herinneren aan het Coronavirus en aan een periode 
die ons normale leven twee jaar lang heeft ontregeld.  

Laat ik meteen beginnen met goed nieuws: We hebben de fraaie nieuwe 
tenues van ‘Klupp’ eindelijk binnen. Straks zullen deze geshowd worden 

en zetten we onze sponsoren in de bloemetjes. Bestuur en trainer zijn 
verheugd met 11 nieuwe sponsoren uit ons eigen dorp. We zijn ook erg 

blij om volgend seizoen verder te gaan met onze trainer, Conner, samen 
met de technische en mentale staf Pieter en Gilles. Winfried en Ed 

(keeperstrainer) gaan (ook) door en Conner heeft extra mooie plannen 
met jeugd (opleiding) 

2022, volop Poetin (weg met die man)  stikstof , DWDD/the voice, 
energiecrises en Qatar zagen we de afgelopen weken voorbijkomen bij de 

verschillende jaarsluiters, dus daar zeg ik niets meer over. Het leven 
bestaat niet alleen uit voorspoed en vreugde. Het leven kent 

schaduwzijden, tegenslagen. Persoonlijk leed wellicht, een jaar vol crises; 

de boeren, de oorlog, klimaat, toeslagenaffaire, energie en andere hoge 
kosten. We kunnen niet alle zware onderwerpen licht maken en lichte 

zaken een lading te geven. Wel kunnen we het elkaar wat makkelijker 
maken en samen lachen om hoe gek we met zijn allen aan het doen zijn."   



De aarde warmt op en toch zitten we met zijn allen in de kou. Maar niet in 

onze kantine daar is het altijd warm.  Energie is meer dan ooit een 

thema geworden het afgelopen jaar. Energie zit hem in de toegenomen 
kosten, waardoor ook velen van ons zijn geraakt het afgelopen jaar. Laten 

we onze persoonlijk inzet en energie gebruiken en warmte toevoegen zeg 
maar. Letterlijk en figuurlijk. Sporten is belangrijk voor jong en oud, als 

het kan met winnen, maar ook verliezen hoort erbij. Wij zijn als bestuur 
blij met de groter wordende betrokkenheid bij jeugd, ouders en senioren. 

Als voorbeeld noem ik de jongeren-activiteitengroep over aankleding 
kantine en kleedkamers. De handige en gezellige klusgroep op 

vrijdagmiddag (kom erbij om te klussen en daarna bij te praten over ons 
cluppie en ons dorp; supergezellig!). We noemen de opbrengst van de 

Grote clubactie bijna €1600 en Raboclubsupport bijna €2700. Wat heeft 
het veel werk en zorgen gekost maar het succes is daar met de fraaie 

nieuwe tenues. Wat hebben we genoten van de super-Rirarollade-avond.. 

Heel veel werk is er ook verzet door de werkgroep clubcollect voor 
automatische incasso. Wederom toonden wij dat ‘Wij zijn Aurora’ niet 

alleen woorden zijn op onze tenues en sjaal maar vooral daden. 

Het jaar 2023 waarin we gaan spelen in onze mooie nieuwe outfit. 
Wellicht zijn er enkele kampioenschappen te vieren, enkele jeugdteams 

zijn er klaar voor en ook op zondag zullen enkele seniorenteams kampioen 
kunnen worden. We gaan aan de slag met een onderzoek naar 

verzelfstandiging. Een roadmap privatisering (haalbaarheidsonderzoek) 
moet eind 2023 klaar liggen, al heeft het Sporthuis de opdracht verzwaard 

door het sportpark Hoog Weerdenburg volledig te beheren. Eind van dit 

kalenderjaar willen we met een deskundige werkgroep ons voorstel naar 
de gemeente gereed hebben. Hoofdtrainer Conner zal zich met de 

jeugdcommissie inzetten voor een adequaat jeugdbeleid en passende 
trainingsvormen om de jeugd (nog) beter te maken. Met de sportBSO 

bekijken we of volgend seizoen onze accommodatie gebruikt kan worden 
voor de opvang van de schooljeugd. We werken aan (nog meer) 

energiebesparende maatregelen en verfraaiing van de kantine en 
kleedkamers.  

We staan er financieel, sportief en beleidsmatig goed voor. We willen 

verder vooruit; verbeteren, vernieuwen, vermooien. Daarvoor is 

verbondenheid nodig, wederzijds begrip, veerkracht en humor. Minder 
moeten, meer ontmoeten. Met deze wijsheid kunnen we 2023 in, zo lijkt 

me. Want wij zijn een warme club, letterlijk en figuurlijk. Een vereniging 
waarin we naar elkaar omkijken. Iedereen kan meedoen en voor iedereen 

is er wat te doen. “WIJ ZIJN AURORA, samen voor een waarde(n)volle 
toekomst”. Laten we er samen een goed, warm en betrokken jaar van 

maken. Met vele mooie en inspirerende ontmoetingen. Laten we toosten 
op 2023. Ik wens jullie namens het bestuur een heel gelukkig, gezond en 

sportief nieuw jaar. Proost         

Wijbe Douma (vz) namens, het bestuur, Egbert, Tom en Ton 


