Beste voetbalvrienden,
Eerder deze week heeft Yves Kennis ons laten weten dat hij om persoonlijke redenen uit het bestuur
van VK Holsbeek stapt. Hij zal wel nog bijspringen waar nodig en enkele belangrijke zaken blijven
opvolgen en steunen, maar niet meer als bestuurder van onze club. Voetbal zit hem in het bloed,
zoveel is duidelijk, en dat laat je niet zomaar los.
We willen Yves danken voor 15 jaar inzet in de vereniging, in goede en kwade tijden. Yves realiseerde
heel wat projecten op sportief vlak, destijds in de jeugdwerking en de laatste jaren vooral bij de
senioren. Maar ook extra-sportief met als misschien wel het grootste van al : onze deelname als
vereniging in Rock Werchter. De ondertussen onmisbare slagader en jaarlijkse financiële injectie
waar hij ook in de toekomst zal blijven aan werken. Naar eigen zeggen – en terecht - veel te
belangrijk voor de club. Bedankt Yves. Bedankt voor het verleden en de toekomst!
Net als iedere vereniging, moet VK Holsbeek zich ook blijvend in vraag stellen en vernieuwen om te
beantwoorden aan haar eigenlijke taken en doelstellingen. Voor ons betekent dit op een aangename,
verantwoorde, dorps- en regio-gebonden, pedagogische en kwalitatieve manier de kans bieden aan
meisjes en jongens vanaf 6 jaar om in clubverband te voetballen.
De organisatie van een dergelijke opdracht via een bestuursploeg, omringd door goede trainers en
vrijwilligers voor het vele praktische werk, lijkt op zich evident. Dit is ook zo wanneer alles op wieltjes
draait en er vele handen zijn om het werk lichter te maken en evenredig te verdelen. We zijn er ons
helaas van bewust dat deze basisvoorwaarden momenteel niet meer voorhanden zijn binnen VK
Holsbeek. Veel te weinig handen moeten al te veel taken op zich nemen, wat de sfeer en de werking
niet ten goede komt. Met andere woorden: de huidige bezetting van ons bestuur – zeker nu een
belangrijke pion wegvalt - en van ons team medewerkers is onvoldoende om het voortbestaan van
de club te kunnen garanderen. Bovendien dient een vereniging als de onze zich regelmatig te
vernieuwen om niet vast te roesten en om blijvend oog te hebben voor de veranderende wensen van
ieder van de aangesloten leden.

Vers bloed met nieuwe frisse ideeën, geïnspireerd door vernieuwend enthousiasme kan ons uit de
vicieuze cirkel halen. Vandaar ook deze open vacature. Tegen eind 2017 zal een beslissing moeten
genomen worden: Vernieuwd beginnen met extra krachten en een vernieuwd elan, of het einde
van deze mooie club inluiden!

We constateren immers met de dag meer en meer dat een veel te kleine groep van personen zich
voor een vereniging als de onze wil inzetten. We vissen al te vaak in dezelfde kleine vijver van
vrijwilligers om de kantine te bemannen, de infrastructuur te onderhouden, en ons bij te staan
tijdens de activiteiten (eet-dagen, quiz, het organiseren van ons traditioneel jeugdtornooi in mei,
Rock Werchter, De Rommelmarkt, enzovoort).
In de hele bestuursploeg zit momenteel nog slechts 1 ouder van één van onze 200 spelers die
aangesloten zijn bij VKH. Daarom richten we ons ook bij deze oproep naar personen (liefst een groep)
buiten de traditionele vijver die ‘nieuw leven in de brouwerij’ kunnen brengen. Mensen die zich
willen engageren in de dagelijkse werking en/of het bestuur van onze club, om komaf te maken met
“stilstaan = achteruitgaan”.
Willen jullie alvast tegendraads zijn in een vaak erg individualistische ingestelde samenleving, en
voelen jullie zich geroepen om in eigen dorp Holsbeek en omgeving vrijwilligerswerk te doen, willen
jullie VK Holsbeek helpen om je eigen, maar ook zoveel andere kinderen hun hobby en sport te laten
uitoefenen samen met hun vrienden, willen jullie je inzetten tegen de verzuring van de maatschappij
op plaatselijk niveau? Wil je een betere clubwerking? Je hebt nu de kans om er zelf wat aan te doen!
Net nu de club uitkijkt naar nieuwe (infra)structuur is het belangrijker dan ooit om een sterk team
te hebben!
Overtuigd ? Wel dan bieden we jullie een prominente plaats in het bestuur van een warme, gezellige
vereniging die vooruit wil, en moet.
Je inzet, je enthousiasme zal je in honderdvoud kunnen bewonderen in de spelvreugde van kinderen,
zowel bij de uwe als bij anderen. Kortom, ambieer je geen functie om de functie zelf, maar oefen je
graag enkel de functie voor het vele werk uit, dan ben je de geschikte vrouw of man en meer dan
ooit welkom! Toegegeven, je moet er een tikkeltje gek voor zijn, maar je hebt geen idee hoeveel
voldoening je er van terug krijgt tot je het echt probeert! En drempelvrees is nergens voor nodig, je
hoeft niets alleen te doen immers. Je kan altijd rekenen op de steun van de “ouwe rotten”
Daar we voor onszelf eind december als een deadline bestempeld hebben, hadden we eventuele
kandidaturen graag voor 15 december ontvangen. Dit kan via mail naar bestuur@vkholsbeek.be of
via één van onderstaande bestuursleden:
•
•
•
•
•

Eric Van de Broeck – Voorzitter
o secretariaat@vkholsbeek.be 0473 588292
Bert Puttemans – Ondervoorzitter
o bputtemans@skynet.be
0476 700409
Francis Van Wanghe – Bestuurder
o F.vanwanghe@telenet.be
0475 330076
Romain Vermeiren – Bestuurder
o Romain.vermeiren@telenet.be 0496 071061
Frans Gentens – Bestuurder
o Frans.gentens@telenet.be
o 0496 106847

