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Van de redactie
Na enige opstartproblemen was het dan zover, het vrijwilligersdiner. Harry had (met gezin)
gezorgd voor allerlei k(l)eurige ingrediëntenbakjes en nadat voorzitter Owen verbaal had
afgetrapt kon het grote snijden en koken beginnen. Chef Harry gaf, professioneel in beeld
gebracht door Ben, vanuit de keuken van Elmer via de stream technische en tactische
aanwijzingen, die iig door ons uitstekend opgevolgd konden worden, hetgeen allemaal uitmondde
in een superbe maaltijd met (vegetarische) kip, couscoussalade en auberginesalade. Wellicht een
goed idee het recept van deze magnifieke maaltijd (ergens op deze site) te onthullen, Harry? Of
we roepen een leuke nieuwe wekelijkse rubriek in het leven: Harry’s heerlijke huisrecepten…
Sinds gisteren (28 april) is de avondklok iig voorlopig verleden tijd, dus kan er weer uitgebreid
getraind worden op ons veld op de ‘normale’ tijden. Ook de terrassen mogen weer open (van 12
tot 6), dus hoe lang kan het nog duren voordat we bij ALO gezamenlijk een lekker biertje in de
zon kunnen wegklokken? Laat die prik maar komen. Ik lees nog steeds dat ik begin mei aan de
beurt ben, dus de rest zal ook spoedig volgen…
Verder in dit nummer:
•

Owen toch nog toegekomen aan zijn laatste goede voornemen in zijn hoedanigheid als
voorzitter? Iig weer een leuk epistel over de week van de voorzitter…
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Agenda
April
28 apr

wo O.a. einde avondklok
Mei

15 mei

za Sportdag jeugd (feestcie)

Blijf gezond, het einde van de tunnel komt nader en nader…
Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken

29 apr 2021
ALO feliciteert deze weken de volgende leden:
Mei
3 mei Yfke Posthuma (12)
4 mei Tim vd Akker (27)
5 mei Isa Tjoa (17)
6 mei Yanna Roemeling (17)
12 mei Suze Prins (7)
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Van de voorzitter (2)
Afgelopen zaterdag was de digitale variant van het Vrijwilligersdiner. Een geslaagde avond
waarop Harry, als een ware masterchef en met behulp van een livestream, de vrijwilligers thuis
stap voor stap door het kookproces leidde. Zo kon iedereen het van te voren opgehaalde
dinerpakket omtoveren in een verrukkelijke maaltijd. Gelukkig had Harry veel voorbereidingen
getroffen waardoor het koken tot een minimum beperkt bleef
. Middels deze weg wil ik Ben
nogmaals hartelijk bedanken voor het op een mooie manier in beeld brengen en Elmer & Miriam
voor het openstellen van hun keuken. En natuurlijk applaus voor Harry en zijn gezin voor alle
voorbereidende werkzaamheden. Er was in de live-chat veel vraag naar de recepten, altijd een
teken dat het eten goed gesmaakt heeft.
Helaas konden niet alle vrijwilligers op deze avond aanhaken. Ik wil bij dezen namens het
bestuur ALLE vrijwilligers hartelijk bedanken voor al hun tomeloze inzet voor onze vereniging
dit seizoen. Daardoor kunnen we ALO draaiend houden. Om met de woorden van onze koning
dit onderwerp af te sluiten: “Het was een editie om nooit te vergeten en hopelijk nooit te
herhalen”. Volgend jaar hoop ik alle vrijwilligers toch gewoon live in ons ALOoodsje te
verwelkomen!
Het terug naar het nieuwe normaal laat nu definitief nog wel even op zich wachten. De bond
heeft ons officieel laten weten dat er dit seizoen geen veldcompetitie meer gespeeld gaat worden.
Alle hoop is er nu op gevestigd dat we na de zomer weer op een normale manier wedstrijden
kunnen spelen. Voor de zomer worden er voor de jeugd wellicht nog wel toernooien of eenmalige
wedstrijdjes tegen andere Haagse clubs mogelijk. Indien dit aan de orde is laten we dit natuurlijk
weten!
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Wel nog goed nieuws over ons kunstgrasveld. De mat is eigenlijk in 2023 pas aan de beurt om
vervangen te worden, maar de gemeente ziet ook in dat het veld eigenlijk nu al erg slecht is. Het
ziet ernaar uit dat de vervanging een jaar eerder gedaan kan worden. Voor het inmeten en het in
kaart brengen van onze lang gekoesterde wens om van 1 naar 2 seniorenvelden te gaan, zijn
onlangs specialisten van de gemeente op ons veld geweest. Het is nog niet zeker of het gaat
lukken om 2 velden aan te leggen, maar de gemeente is het in ieder geval heel serieus voor ons
aan het onderzoeken.
Daarnaast wordt er in samenwerking met NOC*NSF een haalbaarheidsrapport gemaakt, waarin
de mogelijkheden van verduurzaming van onze locatie op een rijtje worden gezet. Denk hierbij
aan het gebruik van zonnepanelen of de overstap naar ledverlichting in de lichtmasten op het
veld. In het rapport zullen de kosten tegen de baten goed worden afgewogen. Meer over beide
onderwerpen in de komende ledenvergadering.
Rest mij voor nu alle (jeugd)leden die meivakantie hebben fijne dagen toe te wensen met een
hoop ontspanning en hopelijk mooi terrasweer!
Owen van de Schilde
(16)
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