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Beste voetbalvrienden

De winterstop staat voor de deur. Met de naderende feestdagen is er dan ook weer tijd voor andere dingen. Het voetbal
laten we even voor wat het is en richten we ons op de kerstboom, de warme kachel, lekker eten en samen zijn. Na de

nieuwjaarsborrel pakken we de zaak weer op om met vernieuwd elan de competities af te werken!

Terugblik
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben

we als VV Hontenisse niets te mopperen.

Corona gooide deze keer geen (of nauwelijks)

roet in het eten, ons 1e elftal werd kampioen

in de 4e klasse en ook bij de HSVC moest de

platte kar worden voorgereden. Dat zijn de

kersen op de taart!

Trainers
Ondertussen is ook bekend geworden dat de

trainers van Hontenisse 1, Veli en Steven,

afscheid nemen en het stokje willen

overdragen. Dat vinden we jammer

natuurlijk, maar na 3 jaar en het succes wat

zij hebben gebracht ook wel weer logisch.

Gedurende deze periode waren zij de
constante factor en is er een fundament

geschapen voor een langer verblijf in de 3e

klasse. Dank daarvoor en succes met de
volgende stap.

HSVC
Mooi is ook onze samenwerking met
´buurman´ SDO. Met de oprichting van de
HSVC´20 heeft dat voor beide verenigingen

meer mogelijkheden geboden in diverse
leeftijdscategorie om teams en elftallen
samen te stellen. De befaamde win-win

situatie. Dit heeft al vele kampioenschappen

opgeleverd en na dit 3e seizoen zijn
Hontenisse en SDO voornemens die

samenwerking bij de jeugd voort te zetten.

De komende maanden zullen VVH en SDO de
huidige samenwerkingsovereenkomst tegen

het licht houden en een hernieuwde
overeenkomst opstellen voor de komende

drie jaar. De formele ondertekening van de

overeenkomst zal medio april plaatsvinden.

Uiteraard staat het bestuur open voor input

vanuit de leden welke bij kan dragen tot een

nieuwe succesvolle periode van

samenwerken. Heb je ideeën of andere

wensen voor de samenwerking dan laat je

dat even weten aan het bestuur. Doe dit wel

in januari zodat we tijd hebben om suggesties

mee te nemen!

Toekomst
Als voetbalvereniging kijken we natuurlijk ook

vooruit. Zoals bekend zijn we een tijd geleden
gestart met het maken van een toekomstvisie

onder leiding van een door de RABO bank

ingehuurde deskundige. Uiteindelijk heeft dat
in eerste fase geleidt tot samenwerking met

onze buren om van onze sportterreinen een

gezamenlijk Sporthart voor Kloosterzande en
omstreken te creëren. Een ´speelplein´ voor
de gehele gemeenschap waar sport en

accommodatie samen worden gebracht.
Prioriteit in deze blijven onze kleedlokalen en

deze zullen dan ook als eerste in het plan aan

de beurt zijn. Een ambitieus plan wat we

recentelijk bij de gemeente Hulst hebben

gepresenteerd. Zonder ons rijk te rekenen

kunnen we in ieder geval wel zeggen dat het

plan goed is ontvangen en past in de visie die

ze zelf ook voor ogen hebben. Een en ander

zal overigens niet eerder dan 2024 gestalte

kunnen krijgen. We hebben dan ook zeker

het vertrouwen dat er bij het 100-jarig

bestaan (2027) van onze vereniging er iets

moois moet kunnen staan!

Activiteiten
Het moge duidelijk zijn. We zitten niet stil en
er is nog veel werk aan de winkel. Vele
handen zullen nodig zijn en we hopen dan
ook dat we net als anders beroep kunnen
doen op de vele vrijwilligers binnen onze
gelederen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek
naar mensen die willen helpen bij de
activiteitencommissie. We kennen het
dartstoernooi en het wijkentoernooi, maar er
is nog veel meer te organiseren. Denk daarbij
aan een kaartavond, een bingo, een rad van
avontuur na de zondag wedstrijden en de
bekende dropping. Wie voelt zich geroepen?
We horen het graag!

Slotwoord
Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en
een sportief en gezond 2023.

Alvast ter info, de nieuwjaarsborrel is op
vrijdag 6 januari van 20.00 tot 21.30 uur.
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