December 2020

Beste OZC-er,
De kerstboom straalt alweer in volle pracht, de ideeën voor het kerstdiner zijn gemaakt en de
oliebollenmix voor Oud & Nieuw is in huis gehaald. Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Wat gaat een
jaar toch snel. Maar 2020 zal voor iedereen de boeken in gaan als een ongekend en bijzonder jaar.
We begonnen in januari met enthousiaste plannen voor OZC om met groepen mensen te praten over
de toekomst. Helaas werden we na de eerste brainstormavond met vrijwilligers in maart geconfronteerd
met Corona en de eerste lockdown, waarmee onze plannen de ijskast in konden. Echter heeft deze
avond ons wel een geweldig team aan vrijwilligers opgeleverd. Mensen die met passie en plezier de
accommodatie op orde houden, wat ons als vereniging een enorme besparing oplevert.
In april kwamen we voor nieuwe uitdagingen te staan welke na rijp beraad, het hoofd koel houden en
respect bewaren, hebben geleid tot een versnelde ledenraadpleging of we met het onderzoek door
moesten gaan. De uitslag was duidelijk, een ruime meerderheid stemde voor. In augustus zijn we met
veel vrijwilligers in werkgroepen aan de slag gegaan om de belangrijkste zaken verder uit te werken,
zodat iedereen daar begin volgend jaar zijn of haar definitieve stem op kan uitbrengen.
Zowel de fusieperikelen als Corona hebben helaas de sport op de achtergrond gedrukt.
Er was nog een moedige poging de competitie in september weer op te starten maar
na enkele wedstrijden werd ook dit weer stilgelegd. Inmiddels verkeren we in een
echte lockdown waarin bijna niets meer mogelijk is, behalve het trainen van de jeugd.
Vanaf deze plek wil ik graag iedereen, alle leden, vrijwilligers, trainers, begeleiding van de jeugd,
sponsoren, leden van de ondernemersclub en de supportersvereniging enorm bedanken voor de
support en de inzet. Wij zijn blij dat we in dit rare, bijzondere jaar zowel sportief als financieel op
zoveel steun mogen rekenen en ook de jeugd is blijven trainen en in beweging is gebleven.
Ondanks alle virusperikelen wensen wij iedereen hele fijne en betekenisvolle feestdagen toe!
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