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Jos Verbiest verlaat VK Holsbeek!
en dat zullen we geweten hebben..

Hij was meer dan een voorzitter

en dus onvervangbaar!

Eind 2019 nam Eric van De Broeck afscheid als voorzitter van VK Holsbeek in erg
woelige tijden. Eric bleef wel verbonden met VKH . Onze vereniging was enorm

verzwakt door de zware concurrentie in de buurt. Rotselaar, Wijgmaal, OHL,...
onze spelers weken uit om in een betere infrastructuur terecht te komen. We
hadden nog slechts een 5-tal jeugdploegen en zaten f inancieel aan de grond

(en zelfs onder de grond) 

Jos Verbiest trommelde wat volk op en op een goeie vrijdagavond zaten we
samen in de sportschuur om te beslissen wat er met VK Holsbeek moest
gebeuren. Jos overtuigde enkele goede zielen om nog eens alles uit de kast te
halen en te proberen om de boel te redden. VK Holsbeek moest blijven bestaan,
we konden onze jeugd niet in de steek laten! Jos werd voorzitter, en kapitein
van ons reddingsbootje dat we "VKHolsbeek2020" doopten.

Bloed, zweet en tranen koste het, Complottheorieën beweren zelfs dat ergens
ten velde Corona werd ontwikkeld om het onze club nog moeilijker te maken.
Ook dat varkentje werd voorlopig gewassen.
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Maar kijk.. VK Holsbeek is bijna even groot als in de gloriejaren. (Lees hier een
stukje geschiedenis van de club)

Jos was de man die het vuur aan de lont stak. Hij was de logische voorzitter.
Altijd in de weer om zijn troepen te motiveren, en de lijnen uit te zetten om van
VKH een gezonde, bloeiende club te maken. Een voorzitter die niet vies was
van het gras te maaien, de was te doen, kantine en toiletten te poetsen,
kleedkamers uit te mesten... Jos deed het wel even.. en met veel plezier.

Vandaag heeft Jos -  om persoonlijke redenen die we zeker
respecteren-  besloten om het schip over te laten aan de stuurlui. De kapitein
verlaat de brug, en dat betreuren we uiteraard. Maar we respecteren zijn
beslissing.

Hoe moet het nu verder?

Om de werking van de club op snelheid te houden worden de taken van Jos
verdeeld tussen Eric Van de Broeck (GC en alle bondskwesties)  en Francis Van
Wanghe (bestuurder). Francis zal tijdelijk de taak van de voorzitter opnemen.
Jos was ook afgevaardigde voor de Senioren P2, een vacature die nog dient
ingevuld te worden. Bent u kandidaat om afgevaardigde te worden? Laat het
ons zeker weten!

"In 2019 zat ik met Jos samen en beslisten we samen om -bijna tegen beter
weten in - ons hart te volgen en ons verstand even buitenspel te zetten. We
moesten - en zouden - VKH uit de malaise halen". Ons reddingsbootje is
ondertussen een redelijk mooi schip geworden.

Het is 2022 en kijk naar onze club... hier mag je trots op zijn Jos!

Persoonlijk wil ik Jos bedanken uit de grond van mijn VKH-hart. en ik meen te
mogen spreken namens alle (bijna-300 ) leden :

Bedankt Jos voor je inzet, je wijze woorden, de les die we van je leerden. We
zullen nog harder moeten werken, want jouw taken moeten  zeker
ook doorlopen. De ideeën die we deelden zullen onverstoord onze ideeën blijven.
Met slechts één groot doel voor ogen: #MakeVKHolsbeekGreatAgain De koers is
ingezet, we zullen rustig verder varen. Je vervangen kan niet, maar we zullen een
waardige poging doen.

Ik hoop te mogen rekenen op het vertrouwen van alle leden, bestuurders,
medewerkers en supporters. Want zonder jullie steun zou er niets lukken.

https://www.vkholsbeek2020.be/index.php/de-club/clubgeschiedenis
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Je kreeg deze nieuwsbrief omdat je lid bent
van de vereniging of omdat je er zelf voor

intekende.

Wil u niet langer onze nieuwsbrief
ontvangen, meld het dan even.

Gelukkig heb ik enkele jaren mogen leren van de beste. Ook dank daarvoor Jos.

Beste Jos, stiekem hopen we allemaal dat je al heel snel ons clubje gaat missen,
en als het zover is, weet dan dat de deur altijd open staat. 

Het ga je goed, en "tot in den draai".. (binnenkort?) 

Francis.

contact Eric Van de Broeck : secretariaat@vkholsbeek.be

contact Francis Van Wanghe: francis@vkholsbeek.be

VK Holsbeek
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