OLIVEO Voetbal

Opgericht 2 juli 1930

Wat een seizoen zo na Corona…
Afgelopen weekend heeft het 1e met een mooie overwinning het seizoen op passende wijze afgesloten.
De wedstrijd tegen RVC / Celeritas liet zien hoeveel emotie voetbal los kan maken en tegen Remo, de
kampioenswedstrijd, werd dit heel gezellig over gedaan.
Donderdag wordt het nog spannend voor het 3e elftal. Indien Forum Sport niet met meer dan 7
doelpunten verschil wint, zijn zij alsnog kampioen.
Komend weekend worden de laatste competitie wedstrijden gespeeld door O23-2 en het 7e. Dinsdag
14 juni speelt het team 16-23 jaar de halve finale van de Delftse Beloftencompetitie. Bij winst nog één
wedstrijd en dan zit het seizoen er officieel op.
Met het uitspelen van de competitie na de Corona periode, het kampioenschap van het 1e, maar
ook de kampioenen O11-2, O11-3, O13-3 en O14-1 is het een zeer geslaagd seizoen geworden.
In juni zullen er nog verschillende afsluitingen zijn, maar start voor sommigen alweer de voorbereiding
op volgend seizoen.
Met dank aan de trainers en alle vrijwilligers die op en naast het veld, tijdens trainingsdagen en tijdens
wedstrijden, in de kantine of in de commissie kamer ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van de
belangrijkste bijzaak in het leven en het mooiste spelletje: lekker voetballen.
Maar laten we vooral ook de “onzichtbare” vrijwilligers niet vergeten. De mensen die zorgen dat de
kleedkamers schoon zijn, de kantine en het terras zijn opgeruimd, de administratie op orde is, de was
is gedaan, de reclame borden er netjes bijhangen en die losse spijker weer vast zit.
Zonder alle vrijwilligers is het niet mogelijk om iedereen heerlijk te laten voetballen.
Het fundament staat voor volgend seizoen. De trainers hebben hun plannen al in grote lijnen klaar en
wij als bestuur weten welke zaken aandacht nodig hebben en prioriteit hebben.
Het is mooi dat we elk jaar genoeg mensen hebben, maar de basis van vrijwilligers is relatief klein en
daardoor is de druk op deze mensen groot. We hebben genoeg zaken die we zouden willen verbeteren
of waar we vrijwilligers zouden willen ontlasten omdat ze zo veel doen. Daarom zoeken we vrijwilligers
en hebben we op de website een vacature lijst.
Vooral de barbezetting is een grote uitdaging en daarnaast zoeken we enthousiaste mensen die
willen helpen ons sponsormodel te moderniseren.
Kijk tijdens de vakantie periode eens naar deze lijst, kijk bijvoorbeeld naar je kinderen hoe zij genieten
van alles wat kan en mag. Hopelijk kan dit je inspireren om vrijwilliger bij Oliveo te worden en het maakt
niet uit wat je wilt doen of hoeveel tijd je erin kunt stoppen. Alle beetjes helpen.
Want Vrijwilliger bij Oliveo zijn ……
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander een goed gevoel.
Laten we er samen volgend seizoen weer zo’n prachtig seizoen van maken.
Alvast een fijne vakantie.
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