1. Opening door de voorzitter

Welkom bij de Algemene Leden Vergadering 2017
Ik wil beginnen met 1 minuut stilte te vragen bij het onlangs overlijden van Emiel Verhoeven
ook wel “milleke” genoemd. Een trouwe supporter van Gloria UC. Tevens was hij het oudste
lid van Gloria UC.
Wij hebben een roerig seizoen achter de rug. Zowel op sportief, financieel gebied als wel
met de organisatie. Inmiddels zijn er al heel wat zaken weer redelijk op orde maar e.e.a.
vergt nog steeds onze dagelijkse aandacht. We hebben een crisismanger moeten aanstellen
om .e.e.a in goede banen te leiden. Gelukkig hebben we een 5 tal stuurgroepen weten te
formeren om het dagelijkse bestuur te ondersteuen. Deze lopen op dit moment redelijk goed.
Een 2 tal stuurgroep leiders hebben jammer genoeg wegens prive redenen moeten afhaken.
Deze posities moeten nog opnieuw ingevuld worden..Bij interesse kunt u zich altijd
aanmelden.
Sportief gezien was het ook betreurenswaardig dat zijn we helaas gedegradeerd zijn van de
4e klasse naar de 5 klasse.
Financieel zijn we ook op de goede weg dmv een aantal doorgevoerde bezuinigingen. In dit
kader wil ik graag mijn dank uitspreken aan bouwbedrijf van Gisbergen voor zijn geduld met
onze betalingsachterstand. Wij zijn eind van dit jaar 2017 klaar met de terug betaling
regeling.
Natuurlijk zijn er ook een aantal positieve zaken gebeurd. Bijvoorbeeld heeft de groep
vrijwilligers welke vorige jaar de kantine hebben beetgepakt ook het ballenhok gerenoveerd
en voorzien van lokkers en nieuwe ballenkarren. Dit alles met maar een beperkt budget. De
groep bestond uit, Eric Krijnen, Erik v/d Walle, Michel Rossi, Guillaume Muller, Alphons
Tuijtelaars en op de achtergrond Mario van Loon.
Als bestuur zijn we ook dit jaar weer trots en dankbaar voor de vele vrijwilligers die onze
jeugd en senioren elke week zo positief trainen en begeleiden.
Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal mooie zaken gerealiseerd of hebben plaats
gevonden binnen Gloria-UC en dat zijn:
-

-

Het gerealiseerde nieuwe voetbalplaatjesboek in samen werking met Jumbo Bart de
Bresser, Bakkerij Vromans en Slagerij Ernst Jansen.
Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor binnen de verenging. Maar we zijn ook
trots op de andere teamsponsoren, bordsponsoren en sponsoren die Gloria op een
andere manier een warm hart toedragen.
De verbouwing /renoveren van het ballenhok.
De bardiensten door leden van Gloria UC
Het wassen van de team shirts door de teams zelf.
Het realiseren van een weer heel goed draaiend smokkeltoernooi 2017
Een 2 tal voetbaldagen onder leiding van Marcel Meeuwis.
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-

Het organiseren van diverse activiteiten, zoals de Kerst Bingo, Vrijwilligersavond, en
gelukkig ook de organisatie van het jeugdkamp is door nieuwe mensen opgepakt.

Afgelopen jaar hebben er in het bestuur en de verschillende commissies diverse
veranderingen plaats gevonden, zoals:
-

Het aanstellen van een crisis manager in de vorm van Arnold Timmer om een aantal
zaken op te pakken en te realiseren tot februari 2018
Het opzetten van een aantal stuurgroepen ter verlichting van de werkzaamheden van
het hoofd- en jeugdbestuur om zaken soepeler te laten lopen binnen Gloria UC

Graag wil ik ook dit jaar nog een warm applaus voor de inzet van ons A-team, en Jos als
terreinknecht en ook afgelopen jaar weer voor Frans en Rita voor het wassen van de vele
team shirts iedere week. Dit gebeurt vanaf het seizoen 2017/2018 door de teams zelf.
Er is al veel werk verricht en we kunnen na een diep dal gelukkig de toekomst weer met
vertrouwen tegemoet zien maar we kunnen nog steeds handjes gebruiken op allerlei
gebieden om vast te houden aan de ingeslagen weg.
Alle vrijwilligers die zich op welke manier voor Gloria hebben ingezet wil ik van harte
bedanken voor hun tomeloze inzet. Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Voorzitter Gloria UC
Paul van Wijnen
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