
NIEUWJAARS TOESPRAAK 
 
 
Beste aanwezigen, Lieve mensen, 
 
Als eerste hartelijk welkom en een gezond, gezellig en natuurlijk sportief 2023. 
Fijn dat jullie er allemaal zijn. 
 
Het is bij Dios een soort van traditie dat de voorzitter zijn zegje doet op de Nieuwjaars 
receptie. Aangezien ik pas sinds deze zomer in functie ben zal deze speech echt niet te lang 
duren. 
 
Toch heb ik e.e.a. op papier gezet, omdat er heel wat is gebeurd in die 6 maanden. 
 
Als eerste hebben we vanaf dit seizoen een nieuw Bestuur en bij deze wil ik mijn 
medebestuursleden van harte bedanken voor hun tomeloze inzet tot nu toe. Ga zo door! 
 
We hebben de Coronacrisis achter de rug maar direct kwam daar de klimaatcrisis, asielcrisis, 
stickstofcrisis, Oekrainecrisis, energiecrisis en uiteindelijk de inflatiecrisis.  
 
Ook op de vereniging heeft dit een impact en zullen wij maatregelen moeten nemen. We 
hebben met het bestuur besloten dat we voorlopig geen grote aanpassingen, zoals 
bijvoorbeeld beperken van het douchen, zullen doen.  
 
Wel zullen wel kijken naar openingstijden van de kantine keuken en we hebben “stiekem” de 
kantine prijzen conform de gestegen inkoopprijzen per 1 januari aangepast.  
   
Dit seizoen zijn we met een krappe selectie met jonge spelers begonnen, omdat er aantal 
spelers zijn vertrokken. Verder begonnen we met een volledig nieuwe begeleiding voor de 
elftallen 1 en 2.  
 
We hebben ook voor het eerst een aantal O23 elftallen ingeschreven.  
Dit maakt dat het 1e elftal best een moeilijke eerste helft heeft doorgemaakt. Wel hebben 
wij binnen het bestuur het volste vertrouwen dat de 2e helft veel verbeteringen gaat laten 
zien.  
Het 2e elftal heeft ondanks alles wel een stabiele positie weten te veroveren. 
 
De start van de O23 mogen we als een groot succes benoemen. Met de O23-1 zaterdag op 
een 2e positie en de O23-1 zondag op een 1e plaats tot nu toe. Knap gedaan! 
 
Dit seizoen zijn we ook een samenwerking aangegaan met VVC om onze damesteams te 
completeren en zo toch een volledig elftal op de been te krijgen. De samenwerking bestaat 
uit Dames 1 en 2 en natuurlijk O20 1 en 2. Van deze 4 teams spelen er 3 de thuiswedstrijden 
bij SV DIos.  
 
Recent hebben de dames onderling een gezamenlijk Kerstdiner in de Dios kantine 
georganiseerd. Dit was een groot succes  



 
We horen vanuit de selectie heren dat het leuk zou zijn als de Dames ook weer eens op 
donderdag na de training bij Dios afsluiten, dan hoeven er een aantal heren niet bij VVC 
langs te gaan. 
 
Zoals jullie allen begrijpen kan ik niet alle overige 52 Dios teams in deze toespraak 
meenemen. Maar wij zijn blij dat elk weekeinde iedereen weer op het veld kan staan. 
 
Over Dios 3 wilde ik toch nog even kwijt dat deze weer een geweldige prestatie hebben 
neergezet met de organisatie van de Bingo avond voor het goede doel. Waarvoor dank 
vanuit het bestuur. 
 
Als we kijken naar recente ontwikkelingen en een stukje naar de toekomst dan zijn wij trots u 
te kunnen mededelen:  
 

- dat Dios op dit moment reeds met een groot aantal selectiespelers de 
overeenstemming heeft om ook volgend seizoen voor Dios uit te komen. 
 

- dat Dios in het eerste kwartaal van 2023 een compleet vernieuwend duurzaam 
reclame boarding systeem, inclusief groot Led scherm langs het hoofdveld, zal 
plaatsen. Dit systeem heeft zonnepanelen en zuivert stikstof uit de lucht. Iedere 
sponsor die op dit systeem wordt vermeld draagt hiermee direct bij aan de 
verduurzaming van de vereniging. We zijn reeds in gesprek met een aantal 
sponsoren, maar er is nog plek! 
 

- dat Dios in de aankomende zomerstop een nieuw kunstgrasveld zal krijgen op het 
hoofdveld. 
 

- dat Dios in 2023 zal gaan voldoen aan de Haarlemmermeerse richtlijn Veilig 
Sportklimaat. 

 
 
Ook wil ik nog even stil staan bij alle mensen en activiteiten om Dios heen. Laten we nog 
maar eens noemen dat ook dit jaar Dios als vereniging weer de meeste Clubloten voor de 
grote clubactie in de gemeente heeft verkocht. Waarvoor dank aan de kopers en natuurlijk 
de verkopers.  De opbrengst voor de club is meer dan 7.000,- Euro. Wij zullen eind januari 
ook nog een aantal prijzen aan de ijverige verkopers uitreiken. 
 
Dios heeft meer dan 250 vrijwilligers die we hard nodig hebben om alles zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. We willen deze mensen wat meer onder de aandacht brengen.  
Het bestuur heeft bedacht dat als we een Man of the Match hebben bij de selectie, dan is er 
ook de ruimte om een Vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Het Bestuur wil dan ook 2 x per 
jaar, iedere nieuwjaarsreceptie en iedere slotdag een vrijwilliger extra bedanken. 
 
We beginnen vandaag, ik wil graag Markie Schreurs naar voren halen als vrijwilliger van het 
eerste halve seizoen. 
 



Mark heeft zoals een aantal van jullie weten Dios geholpen bij de nieuwe keuken, de nieuwe 
dug outs op veld 1 en het verplaatsen van de dug outs op veld 3.  
Nu helpt Mark bij de renovatie van de bestuurskamer en verder verricht Mark vele hand- en 
spandiensten rondom de accommodatie. Hij is ondertussen gediplomeerd 
clubscheidsrechter geworden, hij draait bardiensten en ga zo maar door! 
 
Mark hierbij voor jou een dinerbon van Orries, ga er lekker samen van genieten  
 
Om verder bij nog even de vrijwilligers te blijven hangen, natuurlijk nog een woord van dank 
voor de organisatoren van het Oliebollen toernooi vandaag.  Jordy, Fred, Arjen en Bob het is 
weer geweldig geregeld, mede mogelijk gemaakt door De Rustende Jager en ik wil jullie 
graag het woord geven om de prijsuitreiking te doen. 
 
 
PRIJSUITREIKING oliebollentoernooi 
 
 
… Bedankt,  
 
Om in tradities te blijven kijk ik nu naar de Penningmeester, Oh nee helaas is Bas niet 
aanwezig. Vooruit dan maar het eerste rondje is van Dios en we hebben aansluitend een 
uurtje Happy hour u aangeboden door Hotel Restaurant de Rustende Jager, nu ook weer op 
Zondag geopend. 
 
Ik denk dan dat het nu tijd is geworden om officieel te proosten op het nieuwe jaar. 
Ik wens iedereen een gelukkig, gezond, gezellig en natuurlijk sportief 2023.   Proost!  
 

 
  
  
 
 
 
 


