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Van de voorzitter
Author

Redactie

Na bezoek aan een goede vriend wiens vrouw als internist corona-patiënten behandelt en helaas
op 24 december positief getest bleek, zit ik thuis in quarantaine. Wel “lekker” alle tijd en rust om
op dit bizarre jaar terug te kijken…
Een jaar waarin, geheel onverwachts, erelid Eric van der Jagt en erevoorzitter Sybe Booij
overleden. Sybes hartelijke persoonlijkheid missen we nog dagelijks! Een jaar ook waarin we
afscheid hebben genomen van klaverjasvereniging “De Mient”, waarin zowel zaal- als
veldcompetities niet normaal zijn uitgespeeld, waarin onze baromzet met een ‘all time low‘ zal
eindigen en een jaar waarin we als bestuur samen met TC en trainers ons in allerlei bochten
hebben gewrongen om volgens de laatste coronaregels zoveel mogelijk leden een vorm van
korfbal of beweging aan te bieden.
Naast het harde werken van TC en trainersstaf zijn er dit jaar gelukkig nóg een aantal lichtpuntjes
te noemen:
• de samenwerking met 2Samen (kinderdagopvang) is weer met 3 jaar verlengd. Dat ze van
plan zijn voorlopig te blijven, blijkt ook uit de prachtige nieuwe speeltuin die in het najaar
is aangelegd
• ons veld ligt er nog prachtig bij na de nodige aandacht en verzorging van de zogenoemde
Opa's (waar ik geen namen ga noemen want ik wil niemand vergeten)
• de KC heeft op een creatieve manier de voorraad van de hand gedaan
• de Feestcie heeft in de kerstvakantie zijn eerste online activiteit georganiseerd
Wat gaat 2021 ons dan brengen na zo’n bizar jaar?
Ook in Nederland gaan we in januari eindelijk beginnen met vaccineren. Wanneer het
zorgpersoneel en de dierbare ouderen en zwakkeren in onze samenleving zijn gevaccineerd en
hierdoor het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zal afnemen, heb ik goede hoop dat we (in
ieder geval op het veld) het korfballen weer voor ALLE spelende leden kunnen en mogen
oppakken.
En met een nieuwe voorzitter van het KNKV, oud ALO-lid Irene van Rijsewijk, kan het toch niet
anders dan dat de korfbalbond wijze besluiten gaat nemen die het korfballen nog aantrekkelijker
zullen maken voor een groter publiek.
Als kersverse nieuwe voorzitter van ons eigen bestuur ben ik druk bezig om de laatste hand te
leggen aan het beleidsplan voor de komende jaren, aan de hand van diverse 'benen op tafel'bijeenkomsten van het bestuur deze zomer. Dit plan zullen we in de VALV aan jullie voorleggen.
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Het wijkt niet zo heel veel af van het voorgaande beleidsplan, behalve dat we inzetten op extra
aandacht voor vrijwilligers. Want ook als oudste korfbalvereniging kun je alleen blijven bestaan
met veel enthousiaste leden en de inzet van veel vrijwilligers. Daarbij vinden we het belangrijk
dat we de juiste persoon op de juiste taak inzetten zodat niet alleen de vereniging er baat bij heeft,
maar ook het individu zelf er veel voldoening uithaalt. (Heb jij Taakie al ingevuld?). Samen een
doel bereiken is niet alleen ín het korfbalveld prachtig, maar ook daarbuiten is het mooi om te
presteren.
Gezelligheid speelt bij ALO een grote rol en dat het momenteel niet mogelijk is om fysiek samen
te komen, neemt niet weg dat we wel online samen kunnen komen. Daarom zal in de eerste week
van februari de verjaardag van ALO online worden gevierd. Meer informatie volgt snel!
Daarnaast zal in maart ook het vrijwilligersfeest online worden gevierd; dit zijn we op een
ludieke manier aan het vormgeven dus dat belooft wat
Als laatste, persoonlijke lichtpuntje kan ik melden dat ik net een negatieve testuitslag
binnenkrijg; dat is in 2020 de ideale afsluiter van het jaar.
Rest mij jullie een gezellige jaarwisseling te wensen en bovenal een gezond, sportief en
spetterend 2021!
Hartelijke groet,
Owen
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Van de redactie
Author

Redactie

Laten we er nou eens vanuit gaan dat het allemaal weer gaat kunnen komend jaar. Dat je weer
lekker in het veld loopt met mensen in dezelfde mooie shirtjes met als enige zorg of die nieuwe
Erima-bal jou wel datzelfde lekkere gevoel geeft als de oude, maar misschien zelfs wel beter.
Of dat je weer lekker langs de lijn kan zitten met een al dan niet alcoholische versnapering in de
ene hand en een heerlijk broodje van Robbie in de andere, hopend dat het pinapparaat het straks
gewoon nog doet zodat jíj iig ook nog een rondje kan halen.
Dat je je lekker zit te verheugen op het komende spetterende ALO-feest, maar je nog geen flauw
idee hebt wat je daarvoor uit de kast moet trekken. Luxe zorgen uit wat een ver verleden lijkt...
"It's just one shot away" zongen de Stones al, wát een visionairen...(huiskamervraag: uit welke
klassieker komt deze kreet?*) Dus laten we hopen dat het allemaal zo werkt als voorzien en
binnen afzienbare tijd gedistribueerd kan worden. Het wordt een jaar van hoop en nieuwe kansen
en van de 115e verjaardag van onze fantastische club. Dus,
iedereen een gezond, hoopvol en sportief nieuwjaar gewenst.
Verder in dit nummer:
• Zoals gezegd: 5 februari wordt ALO 115 jaar; Save the date!
• Wat gaat ALO doen met de contributie in tijden van Corona?
• Casper test nieuwe korfbal van Erima...
Agenda
Januari 2021
19 jan di Einde lockdown?
30 jan za Start zaalcompetitie?
Februari
5 feb vr ALO 115 jaar
Blijf gezond, er gloort licht aan de einder.
Pim
redactie@alo.nu
*Gimme shelter - 1969 (ook weer tijd voor een pubquizje?)
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Jarigen deze week
Author

Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:
Januari 2021
8 jan
9 jan
12 jan
16 jan
17 jan

Paul Verdiesen (61), Ton Schmale (56)
Ilse v Gemert (11)
Maaike Huijsing (38)
Tim Kuijpers (61)
Astrid Bouman (57), Renate v Mechelen (57), Ashanti Reyes (17)
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Verjaardag ALO 5 februari: SAVE THE DATE!
Author

Astrid

Dit jaar worden we 115! Natuurlijk kunnen we dat nog niet 'live' met elkaar vieren, maar we laten
het ook niet zomaar voorbij gaan. De AC is druk met het maken van plannen voor een online
verjaardag, binnenkort meer daarover. Zet in ieder geval vrijdag 5 februari alvast in je agenda!!!
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Contributie in tijden van corona
Author

Astrid

Wat doe je in tijden van corona met de contributie? Die vraag hebben we onszelf als vereniging
gesteld in de VALV van 2020. Het besproken voorstel is dat, indien er minder (of niet)
gekorfbald kan worden, de leden die dat graag willen korting op de contributie krijgen. In mei
gaan we kijken wat het financiële resultaat van het seizoen is, dan hebben we namelijk een goed
beeld van de kosten en opbrengsten en weten we bijvoorbeeld hoeveel zaalhuur we moeten
betalen. Dan kunnen we goed vaststellen welk percentage van de contributie als korting kan
worden gegeven. De korting kan met de contributie van het volgende seizoen verrekend worden.
ALO brengt eenmaal per jaar de contributie in rekening en veruit de meeste leden hebben de
contributie voor dit seizoen al voldaan. Het is minder belastend voor de penningmeester en
ledenadministratie om de korting volgend seizoen toe te passen.

Een korte uitleg over de financiën van ALO
De inkomsten van ALO bestaan grotendeels uit:
• contributie
• verhuur ALOodsje aan 2Samen
• inkomsten uit de kantine.
Het zal duidelijk zijn dat de inkomsten uit de kantine dit jaar vrijwel nihil zijn. Grote feesten
zitten er voorlopig niet in en ook de kantineopbrengst tijdens reguliere weekenden is veel minder
dan normaal (we mochten wel korfballen tijdens de eerste helft veld, maar voor een deel zonder
publiek).
De voornaamste uitgaven zijn:
• vaste lasten van het ALO-complex (denk daarbij aan huur, verzekeringen, gas en elektra,
onderhoud etc)
• de bondsbijdrage voor alle leden
• de zaalhuur
De zaalhuur zal beduidend minder zijn, waarmee het gebrek aan kantineopbrengsten hopelijk
goed gemaakt kan worden. De vaste lasten en de bondsbijdrage lopen gewoon door, dus daar
zullen we de inkomsten uit contributie zeker gedeeltelijk voor nodig hebben.
Lang verhaal kort, in mei gaan we de cijfers goed bestuderen en zullen dan met een
kortingsvoorstel komen. Mocht je, om wat voor reden dan ook, problemen hebben met het
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betalen van je contributie, stuur dan een mailtje naar penningmeester@alo.nu. Er is altijd een
manier om tot een oplossing te komen.
Namens het bestuur
Patrick Klein | penningmeester
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Casper test nieuwe korfbal van Erima
Author

Astrid

Degenen die de socials van ALO een beetje volgen hebben dit allang kunnen lezen, maar voor
degenen die het niet voorbij hebben zien komen een berichtje over de nieuwe korfbal. Het grote
voordeel van deze nieuwe slijtvaste bal is dat hij van soft PU-materiaal (PolyUrethaan leer) is
gemaakt, wat ervoor zorgt dat de invloed van weer en ondergrond minimaal is. Dit maakt de bal
ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik.
Wat vond onze aanvoerder van het vlaggenschip ervan?
Omdat de kerstman Casper had verblijd met een nieuwe bal, kon hij deze in de kerstvakantie fijn
testen. Op het eerste gezicht lijkt hij iets kleiner dan de huidige Mikasa bal, maar na een goede
vergelijking bleek dat helemaal niet waar te zijn... Verder merkte hij inderdaad dat de grip iets
anders voelt.
Nu maar hopen dat we hem over niet al te lang tijdens een echte wedstrijd mogen gebruiken...
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