
Ik wil namens het bestuur iedereen (leden, sponsors, genodigden) van harte welkom heten op deze 

nieuwjaarsreceptie van  Real Lunet. Wij zijn vereerd met de grote opkomst en het gevoel van grote 

verbondenheid met Real Lunet. 

In mijn speech wil ik terugkijken op het afgelopen jaar en natuurlijk vooruit kijken naar het nieuwe jaar 2019. 

Vorig jaar heb ik na de laatste ledenvergadering het voorzitterschap van Real Lunet overgenomen van Nelis 

Parinussa die na 30 jaar zijn bestuursfunctie heeft neergelegd, Nelis bedankt hiervoor. Vanaf oktober 2018 is er 

een nieuw bestuur ingesteld, daar kom ik later op terug. 

Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een 

vereniging als Real Lunet. Hun inzet wordt soms onderschat en als vanzelfsprekend ervaren maar dat is het 

natuurlijk niet. Vrijwilligers zoals de vele jeugdtrainers en jeugdleiders, die iedere week in de weer zijn met 

onze jeugdspelers. Ik denk ook aan de mensen, die het onderhoud van onze accommodatie voor hun rekening 

nemen. Daarom wil ik tegen alle vrijwilligers zeggen: bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar en hoop dat 

we ook op jullie in 2019 kunnen rekenen. 

Vanaf oktober zijn we als nieuw bestuur aan de slag, zoals tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 

2018 is vastgesteld. Wij zijn begonnen met een 7 koppig bestuur en mij is gevraagd om het voorzitterschap op 

me te nemen. Jammer genoeg op 10 december heeft bestuurslid Frans van Nistelrooij vanwege privé redenen 

zijn functie moeten neerleggen. Ik wil hem toch bedanken voor zijn bijdrage. Ik ben nu twee maanden 

voorzitter en heb de eerste maand de organisatie doorgelicht. Het bestuur is nu voortvarend van start gegaan 

om de organisatie nog beter neer te zetten en afspraken/verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Het 

bestuur moet soms minder plezierige  beslissingen nemen omdat wij als bestuur dat in het belang van Real 

Lunet nodig achten. En veranderingen vinden onze leden niet altijd prettig, maar zijn soms noodzakelijk. 

Mocht het iemand niet eens zijn met een bepaalde beslissing zou ik het fijn vinden om daar mee in gesprek te 

gaan en dan kan ik de redenen noemen waarom de beslissing is genomen. 

Op voetbal gebied gaan onze jeugd en senioren redelijk  goed  waarbij wij zelfs met de jeugd onder de 17 

winterkampioen zijn geworden en tijdens de winterstop Real Lunet 1 tweede is  geworden in de GDS073cup. 

Belangrijk voor 2019 is dat wij naast het eerste elftal ook de jeugd alle support geven, zodat zij door kunnen 

stromen naar onder andere het eerste elftal. De komende jaren gaan wij werken aan de jeugdopleiding en de 

aansluiting met het seniorenniveau. Ook streven wij er naar meer jeugdelftallen bij ons te laten voetballen. 

Wat het allerbelangrijkste is, is dat iedereen plezier beleeft aan het voetbal. 

Voor dit jaar komen er veel leuke dingen aan zoals; 

- Juventus master class 

- Bavaria toernooi 

- Ezecheil cup 

- Pasar Malam 

- en natuurlijk niet vergeten onze 50 jarig bestaan op 13 mei. 

Als laatste wil ik toch enkele personen in het bijzonder bedanken, niet ten nadele voor degenen die ik niet 

noem; 

Arno Leermakers voor zijn support aan de werkgroep om een nieuw bestuur in te stellen.. 

Henry Spierings voor zijn jarenlange support in de kantine, en onze nieuwe kantinebeheerder Layla Ayal. 

Onze hoofdsponsor Paul  van de Wiel voor zijn jaren lange financiële support aan Real Lunet. 

 

Ik wil afsluiten met de woorden; Dat we als een eenheid Real weer Real zijn. 

En wens iedereen het allerbeste voor 2019 in goede gezondheid en hopen op een mooi verenigingsjaar. 

Dank u wel voor uw  aandacht. 


