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We zijn een 
bijzondere club 
Waar de zomerperiode normaal 

gesproken een periode van 

bijkomen, opladen en reflecteren is, 

tre!en we voorzitter Frank van den 

Bos in een periode van hectiek. De 

gevolgen van de maatregelen die 

in het kader van het coronavirus 

zijn afgeroepen vergen uitgebreide 

aandacht van de Spakenburger. “Het 

is in deze periode heel bijzonder 

om als bestuur verantwoordelijk 

te zijn voor een voetbalclub, maar 

ondertussen alleen maar bezig bent 

met stippen, looplijnen, afstanden, 

kuchwanden, et cetera. Het doet me 

vaak terugdenken aan de periode 

dat alles op slot ging. Samen met 

Mart Vergouwen, de voorzitter van 

Katwijk zei ik in mei dat voetballen 

zonder publiek geen optie was. We 

hoorden vervolgens van velen dat 

die uitspraak voorbarig was, maar 

zo langzamerhand wordt zichtbaar 

hoe complex het is om maar een 

handjevol publiek op het sportpark 

toe te laten.”

Los van het praktische en 

organisatorische, trekt dat ook 

een sterke financiële wissel. “Als 

club besta je om supporters en 

sponsoren te vermaken. De huidige 

maatregelen zijn daarom zowel 

sportief als financieel niet best. 

Wedstrijden en horeca organiseren 

voor een beperkt aantal bezoekers 

is wat dat betreft niet rendabel voor 

het huidige topamateurvoetbal. 

Onze eerste zorg was dan ook het 

financieel overleven van het seizoen 

2019/2020. Gelukkig werd al snel 

duidelijk dat we onder meer door 

belastinguitstel en de aangeboden 

NOW-regeling ons hoofd boven 

water konden houden. Als vorig 

seizoen normaal verlopen was, 

hadden we terug kunnen kijken op 

een financieel zeer succesvol jaar. 

Het is dan heel pijnlijk dat, door 

iets waar niemand wat aan kan 

doen, dat proces verstoord wordt. 

We misten een tweede derby, qua 

derbydonderdag en derbyfeest na 

afloop en ook stonden de Feestmarkt 

tijdens Koningsdag, de attractieve 

wedstrijden in het voorjaar en enkele 

evenementen op de rol die de kas 

zouden spekken. Daar kon dus een 

streep door”, aldus de voorzitt. 

Loyaliteit

“Al met al zijn we toch tevreden 

over het financieel resultaat van 

het afgelopen seizoen, maar er zijn 

ondertussen ook zorgen over wat het 

komende seizoen ons gaat brengen”, 

kijkt de voorzitter naar de toekomst. 

“De hoogste prioriteit is het sturen 

op liquiditeit. Oftewel: zorgen dat 

we kunnen voldoen aan onze 

financiële verplichtingen. We zien 

dat we aan de uitgavenkant goed 

weten waar we aan toe zijn, maar 

dat de inkomstenkant van de club 

variabel en onzeker is. We zijn dan 

ook dankbaar en blij dat er onder 

onze sponsoren, onze leden en 

onze jaarkaarthouders veel loyaliteit 

Met nog twee jaar in zijn ‘ambtstermijn’ als voorzitter is Frank van den Bos terechtgekomen in een 

nieuwe roerige periode. Waar het afgelopen jaar het nodige speelde met de technische commissie, 

nieuwbouw en de samenstelling van een nieuw Onder 23-team kwam daar de laatste maanden ineens 

de coronacrisis bovenop. Waar hij voor gek werd verklaard dat voetballen zonder publiek geen optie 

was, blijkt het organiseren van voetbal in combinatie met de maatregelen van het RIVM een fikse 

uitdaging. Een uitdaging die ook financieel puzzelen betekent.
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is. Het aantal opzeggingen is veel 

minder dan waar we aanvankelijk 

bang voor waren. Natuurlijk zit er wel 

wat krimp in het sponsorbestand, 

maar inmiddels mogen we er vanuit 

gaan dat de krimp veel minder groot 

is dan de scenario’s die we hadden 

klaarliggen.”

Een domper kwam wel bij 

de bekendwording van het 

speelschema voor het nieuwe 

seizoen. “We hadden - nota 

bene samen met de buren en de 

gemeente - een verzoek neergelegd 

bij de KNVB om beide derby’s 

in 2021 te spelen. Dit omdat we 

voorzagen dat we dit kalenderjaar 

de wedstrijden slechts met een 

beperkt aantal van maximaal 823 

bezoekers mogen organiseren. 

Anderzijds zien we dat in het 

profvoetbal in de actieplannen is 

opgenomen dat vanaf 1 januari 

2021 de bezoekersaantallen weer 

staps-gewijs gaan groeien. Als dat 

uitkomt, wat overigens nog maar 

zeer de vraag is, dan zou naar 

verwachting ook onze capaciteit 

weer worden opgeschaald. In die 

ruim 800 man zitten alleen eigen 

leden en sponsoren en zet door 

een derbyfeest sowieso ook maar 

een streep. Iedereen kan zelf dan 

wel uitrekenen dat dat een enorme 

omzetderving is. Een omzetderving 

die, in mijn ogen, door een zwakke 

argumentatie vanuit de KNVB om 

de eerste derby al in het najaar 

te spelen, is veroorzaakt. Een 

KNVB die er volgens mij nog altijd 

namens de clubs zit. In mijn ogen 

had het niemand benadeeld als de 

derby’s van IJsselmeervogels tegen 

Spakenburg en Katwijk tegen Quick 

Boys na de jaarwisseling gespeeld 

waren. Dan hadden we deze 

misschien voor 3000 man kunnen 

spelen en mét derbyactiviteiten.  

Rechten en mogelijkheden

De beperking in bezoekers-aantallen 

zal ook gevolgen hebben voor leden 

en sponsoren van IJsselmeervogels. 

“We hopen dat iedereen begrijpt 

dat we met zo’n groot leden- en 

sponsorbestand niet iedereen 

datgene kunnen bieden waar 

ze normaal gesproken recht op 

hebben. We hopen echter dat die 

loyaliteit die men in de afgelopen 

periode heeft laten zien, ondanks 

het feit dat we niet kunnen leveren, 

overeind blijft en dat mensen 

niet gaan a"aken. In dat kader 

hebben we bewust meer dan de 

helft van onze zittribunecapaciteit 

voor jaarkaarthouders én 

luxestoelhouders gereserveerd, 

terwijl het financieel misschien 

wel aantrekkelijker is om alle 

beschikbare plekken in te zetten 

voor sponsoren. Sponsoren zijn 

van levensbelang voor de club, 

maar leden en jaarkaarthouders zijn 

net zo belangrijk”, plaatst Van den 

Bos een statement, om vervolgens 

gegeven de omstandigheden aan 

klantenbinding te willen doen: “We 

proberen in dat kader ook te kijken 

naar combinaties. Stel dat je twee 

jaarkaarthouders hebt die altijd 

samen naar een wedstrijd gaan, als 

uitje. Die doe je er geen plezier mee 

om ze uit elkaar te trekken en elk 

een eigen wedstrijd te geven. Die 

puzzel zijn we nu met elkaar aan het 

leggen.”

Dat kan overigens niet zonder de 

hulp van iedereen. Van den Bos: 

“Iemand als Theo Muijs, onze 

secretaris, is momenteel zo veel 

aan het organiseren om de boel in 

goede banen te leiden. Dat is echt 

onvoorstelbaar voor iemand die 

daarnaast nog een bedrijf te runnen 

heeft. Het kost veel energie om 

mensen steeds weer te overtuigen 

om de gestelde maatregelen te 

volgen. Dat doen we niet voor 

onszelf, maar omdat we anders 

het risico lopen om weer terug te 

worden gezet naar 250 bezoekers 

of zelfs geen toeschouwers. Dat wil 
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denk ik niemand.”

Nieuwbouw

Genoeg over Corona. Er zijn namelijk 

ook voldoende positieve zaken te 

belichten volgens de preses, zoals 

de gerealiseerde nieuwbouw, aan de 

oostzijde van het sportpark. De ogen 

van Frank van den Bos beginnen te 

twinkelen bij het onderwerp. “Ik denk 

dat we als club beretrots mogen zijn 

dat we fase 1, 2 en 3 gerealiseerd 

hebben. Dat is overigens met dank 

aan een enorm team vrijwilligers, 

sponsoren en door slimme aanpak.  

We zijn hierdoor binnen de begroting 

gebleven en hebben voldaan aan 

de voorwaarde om geen nieuwe 

schulden de club in te brengen. 

En wat ziet het er goed uit. Eerst 

waren we al trots op de aanpak 

van de oude keuken en frituur (fase 

1), vervolgens hebben we met de 

vernieuwing van het clubhuis echt 

iets moois gerealiseerd (fase 2) en nu 

is er in het stuk tussen het clubhuis 

en het wedstrijdsecretariaat ook echt 

iets moois ontstaan (fase 3).”

Van den Bos roemt daarbij vooral 

het feit dat veel met eigen mensen 

werd gedaan. “Er stonden een aantal 

vrijwilligers op waar nooit tevergeefs 

een beroep op is gedaan. En ook 

sponsoren hebben zich van de beste 

kant laten zien. Zelfs sponsoren die 

geen specifieke a#niteit met onze 

Rooie club hebben, maar het enorm 

konden waarderen dat we dit met 

eigen mensen realiseerden. Het 

e!ect is dat iedereen trots is op het 

resultaat. Het feit dat ons clubhuis 

bovendien werd uitgeroepen tot 

mooiste clubhuis van Nederland 

was een enorme opsteker voor alle 

mensen die daar een bijdrage aan 

geleverd hebben.”

Het laatste stuk van de 

sportparkvernieuwing zou het 

opknappen van de ruimte van de 

facilitaire commissie zijn. Daar wordt 

vooralsnog echter van af gezien. 

“Het is nu niet verantwoord om dat 

te doen en heeft momenteel ook 

niet de grootste noodzaak. Echter, 

als we terugkijken dan kunnen we 

trots zijn op wat er is gerealiseerd. 

Er zijn de afgelopen jaren over 

het hele sportpark namelijk de 

nodige opknapbeurten geweest. De 

sporthal, het Emmely House… Het 

volgende dat urgent aan het worden 

is, zijn eigenlijk de kleedkamers 

onder de zittribune. Dat zou naast 

de Led boarding, die eigenlijk aan 

vervanging toe is, het volgende 

project moeten worden.”

technische commissie

Iets anders dat de afgelopen 

periode vernieuwd werd, was de 

technische commissie. In de pers 

verschenen de afgelopen maanden 

allerlei negatieve verhalen, maar 

Van den Bos wil die verhalen maar 

al te graag nuanceren. “Laat ik bij 

het begin beginnen. De technische 

commissie is begin 2015 ingestapt 

in een heel erg moeilijke periode. 

Zij zijn blanco begonnen en hadden 

een wat moeilijke start. Financieel 

moesten we een flinke stap terug 

doordat het eerste elftal in het eerste 

seizoen niet bij de eerste zeven 

eindigde en daardoor de stap naar 

de Tweede divisie miste. Vervolgens 

werd direct het kampioenschap in 

de derde divisie behaald en de stap 

naar de tweede divisie gezet. Hierna 

is stapsgewijs gewerkt aan het weer 

meedoen om de topposities. De TC 

heeft ieder jaar met de beschikbare 

middelen een groep samengesteld 

die dit gerealiseerd heeft. Daarvoor: 

petje af!” 

“Ondertussen viel ook wel op dat 

het werk in de technische commissie 

meer en meer opliep”, analyseert Van 

den Bos. “De komst van een tweede 

transferwindow heeft best wel voor 
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wat extra impact gezorgd. Daarnaast 

hebben we bewust gekozen 

om slechts een beperkt aantal 

meerjarige contracten te hanteren, 

maar dat betekent dat spelers met 

een éénjarig contract al na drie 

maanden beginnen te vragen wat de 

club met hen van plan is. Ook omdat 

de andere clubs dan al aan de lijn 

hangen. Daar komt ook nog eens bij 

dat de technische commissie vroeger 

vooral keek naar voetbalkwaliteiten, 

maar inmiddels naar een veel breder 

plaatje moet kijken. Het aanbieden 

van een leaseauto, het combineren 

met trainerschap bij onze of andere 

club, de combinatie met een 

Onder 23-team, de aanstellingen 

van trainers van selectieteams, 

et cetera”, somt Van den Bos op. 

“En ook arbeidsvoorwaardelijk zijn 

het feitelijk gewoon werknemers 

van de club. Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld ziekmeldingen moeten 

registreren, verantwoordelijk zijn 

voor eventuele re-integratie, op 

tijd contracten moeten opzeggen 

of verlengen, et cetera. Al met al is 

het in de jaren meer en complexer 

geworden en dat werd voor André 

van Diermen, de vorige voorzitter 

van de technische commissie, 

gewoonweg te veel. Dat heeft hij aan 

het begin van het jaar aangegeven 

en dus wisten we ook dat zijn tijd als 

TC-voorzitter eindig was. Met zijn 

vertrek gaven ook de overige leden 

van de technische commissie rond 

de A-selectie te kennen het dan ook 

een goed moment te vinden de weg 

vrij te maken voor een nieuwe TC.” 

Rimpels

Toch is er in het laatste hal$aar van 

het seizoen scheurtjes ontstaan in 

de relatie. “Ja, in die periode zijn 

er een paar rimpels ontstaan. Dat 

ontkennen we ook niet, maar ik 

blijf erbij dat dat niet de oorzaak 

is waarom de commissie gestopt 

is, al werd dat door de pers wel 

gesuggereerd. Dat blijkt al uit het feit 

dat de oude technische commissie 

een warme overdracht gedaan 

heeft naar de nieuwe technische 

commissie Wat ik eigenlijk bedoel 

te zeggen: dat gebeurt allemaal niet 

als je met een conflict uit elkaar gaat. 

Ik ben juist heel blij met wat zij de 

afgelopen jaren hebben neergezet. 

Daar mogen ze echt trots op zijn en 

daar zijn wij als club en bestuur ook 

heel dankbaar voor. En laten we wel 

zijn; ondanks dat we het allemaal 

met één IJsselmeervogels belang 

doen; het is logisch dat juist op dit 

gebied discussies onvermijdelijk 

zijn. Enerzijds het bestuur wat 

financieel verantwoordelijk is voor 

het geheel en anderzijds een TC 

die te maken heeft met een soms 

pas laat vastgesteld budget, wat 

weer a"ankelijk is van de mate 

waarin de club sponsorinkomsten 

kan genereren. Nog even los van 

de discussies over beleidsmatige 

keuzes die gemaakt moeten worden. 

We willen als meedoen op het 

hoogste niveau en tevens werken 

aan opleiden en doorstromen van 

eigen jeugd”, stipt Van den Bos de 

uitdagingen aan. 

De groei in de hoeveelheid 

werkzaamheden én de complexiteit 

ervan was voor het bestuur wel 
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aanleiding om de commissie 

organisatorisch anders in te richten. 

“Het werk rond de TC is steeds 

complexer, waardoor we hebben 

gemeend meer aandacht te 

schenken aan een organisatorisch 

blok en een voetbaltechnisch blok. 

We willen bijvoorbeeld onder geen 

beding terug naar een situatie met 

een TC voor de jeugd en een TC 

voor het eerste. Dat moet met elkaar 

in verbinding.”

Onder-23

Het blijkt een mooi bruggetje naar 

de jeugdopleiding. “Want welke 

spelers hebben echt het talent om 

de stap naar het eerste te maken?”, 

stelt Van den Bos de vraag, om hem 

vervolgens zelf te beantwoorden. 

“Dat is best een ingewikkelde vraag, 

want wat blijkt: de stap van Onder-19 

naar eerste elftal op tweede of derde 

divisieniveau is haast onmogelijk. De 

echte toppers worden weggehaald 

door een BVO. Kijk maar naar Jordy 

Ruizendaal en Daniël Beukers. Het 

is in dat opzicht niet meer zoals 

vroeger. In het verleden hadden 

we toptalenten als Jaan, Jan, 

Henk, Sjoekie of Henk Titus, of een 

generatie later een Kees de Graaf, 

Henk de Jong of Jan Pieter Hartog. 

Die werden niet weggetrokken door 

het betaalde voetbal, want dat was 

niet zo groot als dat het nu is. Dat is 

nu veranderd. Dat heeft tot gevolg 

dat de supertalenten die toen wel 
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bleven, nu wel vertrekken. Voor de 

groep daaronder is die stap naar 

een eerste elftal lastiger. Dat is de 

reden dat de KNVB gemeend heeft 

om de jeugdopleiding te verlengen 

met een Onder-21 en Onder-23 

competitie. Dit met als doel dat 

spelers uiteindelijk wel aanhaken 

bij de eerste zestien van een eerste 

elftal. Ofdat gaat lukken, daar zijn de 

meningen over verdeeld. Je hoort 

mensen, ook binnen de club, zeggen: 

Als iemand op 18 of 19-jarige leeftijd 

niet kan aanhaken, dan haalt hij het 

nooit meer. De KNVB heeft gezegd 

dat dat wel kan en diverse clubs, die 

veel investeren in de jeugdopleiding, 

hebben dat vervolgens omarmd. 

Wij horen daar ook bij, want naar 

objectieve maatstaven doen we het 

goed met onze jeugdopleiding. Het 

lukt ons echter onvoldoende om 

de O19-spelers op niveau te krijgen 

voor het eerste elftal. Wat je dan 

hoort: Te weinig talent, te weinig 

training, verkeerde trainers. Deze 

tendens zie je echter binnen het 

hele amateurvoetbal. De KNVB wil 

die spelers langer op niveau laten 

voetballen om de kans te vergroten 

om die stap wél naar het eerste te 

maken.”

Broodje aap

Het betekende voor 

IJsselmeervogels dat het Tweede 

elftal in naam kon blijven bestaan, 

maar dat die opleidingsfunctie werd 

overgeheveld naar het O23-team. 

“Met de vorige technische commissie 

hebben we een afweging gemaakt 

met voors en tegens. Hier hebben 

we afspraken gemaakt als: Het 

budget dat we voor Onder23 hebben 

moet niet klakkeloos besteed 

worden aan de A-selectie. Anderzijds 

moet het ook niet 1-op-1 in mindering 

gebracht worden op de A-selectie.” 

Dat leidde ook tot de nodige broodje 

aap-verhalen. Van den Bos: “Mensen 

binnen de club hadden er genoegen 

in rond te bazuinen dat Onder 23 

wel anderhalve ton zou gaan kosten. 

Dat is klinkklare onzin. Het normale 

gehanteerde budget voor het 

tweede wordt hiervoor gebruikt. Het 

budget van Onder 23 is fractioneel 

hoger, maar zeker niet de bedragen 

die circuleerden.” 

Toch ziet de voorzitter de 

ontwikkeling wel zitten. “We bieden 

talenten nu de kans in een team 

met allemaal ambitieuze spelers, dat 

ook speelt tegen andere ambitieuze 

teams. Het tweede elftal was een 

team dat presteren en gezelligheid 

combineerde. Niets mis mee, maar 

niet de omgeving waarin een talent 

uit Onder 19 zich ontwikkelt tot een 

eerste elftalspeler. Het had een 

lagere trainingsintensiteit, namelijk 

twee in plaats van drie keer per 

week, en spelers op - met alle 

respect - een leeftijd om niet meer 

de ambitie te hebben om voor een 

plek bij het eerste te gaan. Dat we nu 

een team krijgen met een ambitieuze 

trainer in de persoon van Michael 

Weggemans en die ondersteund 

wordt door een voetbaldier als 

Henk van Zoeren, daar zijn we 

heel blij mee. We hopen dat het 

er uiteindelijk toe gaat leiden dat 

O23 meer talenten gaat afleveren 

aan het eerste elftal en dat die zich 

uiteindelijk in de basis gaan spelen.”

Het inzetten op het Onder-23 team 

is echter niet iets wat tot in lengte 

van dagen vanzelfsprekend is. “Of 

het Onder 23 een succes wordt, zal 

uiteindelijk moeten blijken. Mocht dat 

niet het geval zijn, dan gaan we dat 

over een paar jaar natuurlijk opnieuw 

bezien”, schetst Van den Bos. 

Succesvolle jeugdopleiding

Het O23-team moet daarin een 

verlengstuk worden van de al goed 

georganiseerde jeugdopleiding. “Het 

is jammer dat de jeugdopleiding, 

die bij ons op een hoog niveau 

aangeschreven staat, getuige ook 

de zesde plek die we recent weer 

hebben gehaald, niet de aandacht 

krijgt die het verdiend. Het niveau 
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van de jeugdopleiding zegt namelijk 

ook iets over de club”, meent de 

Rooie voorzitter. “Ik zou graag 

willen dat er meer trots ontstaat 

voor onze succesvolle opleiding. 

Dat geldt van Kleine Rooie Vogels 

tot de hoogste jeugd, maar ook 

voor de breedtesport. We mogen 

constateren dat het doel dat we 

hadden, namelijk dat er niet alleen 

aandacht is voor de selectieteams, 

de goede kant op gaat. Alle facetten 

van onze club staan nu op de kaart: 

seniorenvoetbal, damesvoetbal, 

7-tegen-7 voetbal op vrijdag, 

G-voetbal. Dat is gelukt en is wel de 

kracht van IJsselmeervogels. Dat 

dat qua aandacht naar buiten toe 

ondersneeuwt bij het eerste elftal, 

is nou eenmaal een gegeven, maar 

onderling mogen we best trots zijn.”

Er zijn ondertussen wel zorgen bij 

Van den Bos op dit vlak. “Facilitair 

hebben we wel zorgen dat we tegen 

de grenzen aanlopen van wat we 

kwijt kunnen. De wedstrijdsecretaris 

kost het behoorlijk hoofdbrekens 

om alles te passen en te meten. 

We lopen daarin echt tegen onze 

grenzen aan, qua kleedkamers, qua 

trainingsuren en qua veldbezetting. 

Als we straks met het eerste een 

wedstrijd om 14.00 uur spelen, 

omdat die op FOX Sports wordt 

uitgezonden, dan mag je er vanuit 

gaan dat er daarna nog een 

wedstrijd gespeeld gaat worden 

op het hoofdveld. We hebben al 

aangeklopt bij de buren of zij een 

veld een aantal dagdelen per week 

beschikbaar konden stellen, maar dat 

bleek helaas niet mogelijk. Gelukkig 

is veld 4 inmiddels wel voorzien van 

nieuw kunstgras, waardoor er ook 

weer seniorenteams op kunnen 

voetballen. Dat veld was door slijtage 

zo hard geworden, dat dit veld 

geschikter was voor lichtvoetiger 

spelers”, knipoogt Van den Bos.

Huldigingen voor langdurig 
lidmaatschap

Met al deze uitdagingen op zak heeft 

Van den Bos nog wel gewoon zin in 

het nieuwe seizoen. “In het najaar 

zullen we nog een ledenvergadering 

hebben waar we zowel de budgetten 

als de inhoudelijke onderwerpen 

zullen behandelen. We gaan 

daarmee tijdelijk terug naar de oude 

cyclus van ledenvergaderingen. 

Een vervelende bijkomstigheid van 

corona is wel dat we onze leden 

die 50, 60 of 70 jaar lid zijn wilden 

huldigen vanwege hun langdurige 

lidmaatschap. Dit wilden we uit gaan 

rollen in de voorjaarsvergadering, 

maar dat is door het hele 

coronagebeuren niet gelukt. Dat 

geldt ook voor de verschillende 

evenementen. De afgelopen 

jaren heeft een team van veelal 

jonge gasten diverse verbindende 

evenementen weten te organiseren. 

Ik denk dan aan mannenbingo, 

vrouwenbingo, tongavond, et cetera. 

Die events hebben de binding 

binnen de club enorm gestimuleerd. 

Hoe dat er de komende periode uit 

gaat komen te zien, is afwachten.”

Ook aan een stip op de horizon 

wil Van den Bos nog even niet 

denken. “Het voetballandschap 

is enorm in beweging. Kijk wat 

er in vijf jaar tijd is veranderd. De 

voetbalpiramide, de verandering 

naar een BVO-achtige organisatie, 

maar uiteindelijk toch weer niet 

helemaal. Die grote veranderingen 

beïnvloeden de langetermijnvisie 

enorm. Een ding staat boven water: 

Zolang IJsselmeervogels het kan, 

wil het een topamateurclub zijn. 

Maar let wel: als er straks vier of 

vijf betaald voetbaldivisies zijn, dan 

ben je bij een kampioenschap in 

de Tweede divisie ineens niet meer 

de beste amateurclub, maar slechts 

de beste club van het derde niveau 

van Nederland. Het dossier open 

voetbalpiramide zit wat dat aangaat 

nog steeds in de koelkast bij de 

KNVB. Die zal er de komende tijd 

nog wel in blijven, maar je weet maar 

nooit wanneer die er weer op tafel 

komt. Als ik er vanuit ga dat er een 

topamateurclub-niveau blijft, dan blijft 

de doelstelling dat IJsselmeervogels 

gezond wil blijven meedoen om het 

hoogste. Ondertussen moet ook de 

balans tussen prestatie en recreatie 

er blijven.”

Al met al blijft er genoeg te wensen 

voor de voorzitter. “Toen Corona nog 

niet in beeld was, merkten we dat we 

ook binnen het sponsorhome tegen 

onze grenzen aanliepen. We wilden 

bijvoorbeeld gaan onderzoeken wat 

er mogelijk is om de tribune over 

de volle breedte te trekken. Dat zijn 

echter dossiers waar we in deze tijd 

even niet mee bezig gaan. Laten we 

als club eerst maar financieel gezond 

blijven en komend seizoen zonder al 

te veel kleerscheuren door komen. 

Corona zet wat dat betreft een flinke 

streep door de plannen en heeft de 

nodige gevolgen. Bijzondere tijden 

vragen om bijzondere maatregelen, 

maar ja, we zijn dan ook een 

bijzondere club.”, sluit Van den Bos 

positief af. En zo is het. •

Tekst: Stephan Nagel


