
Jaarverslag 2019-2020 

 

Het “formele” voetbalseizoen 2019-2020 ligt inmiddels al weer enkele maanden achter ons, 

het daadwerkelijke seizoen is al ruim 6 maanden geleden stop gezet als gevolg van de 

coronacrisis. Ook aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen blijft de corona crisis grote 

invloed uitoefenen op onze club en de voetbalcompetitie. Vanaf eind september 2020 kunnen 

supporters niet bij wedstrijden aanwezig zijn en dienen sportkantines hun deuren gesloten te 

houden. Al deze maatregelen hebben een grote impact op de club, hun leden en de (trouwe) 

supporters.   

Het seizoen 2019-2020 was een bijzonder seizoen. Voor het eerst in de geschiedenis is een 

voetbalseizoen vroegtijdig beëindigd als gevolg van de coronacrisis, 

    

In dit jaarverslag tref je de belangrijkste gebeurtenissen van het achterliggende (halve) 

seizoen aan.  

 

Nieuwe trainer 

De technische commissie heeft in het najaar van 2019 het besluit genomen om de 

samenwerking met de huidige hoofdtrainer op het einde van het seizoen 2019-2020 te 

beeindigen. De procedure voor de werving van een nieuwe hoofdtrainer is begin 2020 

opgestart. Thomas de Ridder is met ingang van het seizoen 2020-2021 als nieuwe 

hoofdtrainer aangesteld.  

 

Clubhuis “Het Wapen van Galder” 

Het wapen is al vele jaren het clubhuis van Gesta. Doordat de openingstijden van het Wapen 

en de wijze waarop het Wapen door de nieuwe eigenaren wordt uitgebaat niet meer aansluiten 

bij de behoeften/wensen van Gesta is na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen besloten op 

zoek te gaan naar een nieuw clubhuis. 

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt De Leeuwerik het clubhuis van Gesta.  

 

Walking Football 

In augustus 2019 is samen met de buurtsportcoach van de gemeente Alphen-Chaam  een plan 

van aanpak opgesteld en zijn belangstellenden uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst.  

Na een succesvolle kick-off is het walking football in September 2019 bij Gesta 

geintroduceerd.  

ALV vergadering seizoen 2019-2020 

In verband met de coronacrisis is besloten om de ALV dit jaar digitaal in te vullen.  

Op de website zal een mededeling worden geplaatst. Als leden documenten willen inzien, 

kunnen ze dat aangeven. De oorspronkelijke datum waarop de ALV gepland stond 

(24 september) gaat niet door. 

Website 

De website van Gesta heeft in het afgelopen seizoen een enorme metamorfose ondergaan. 

Nagenoeg alle relevante informatie over Gesta kun je inmiddels  op de website vinden. 

Overige wetenswaardigheden.  

 

Wist je dat:  

 



-de opkomst bij de op 19 september 2019 gehouden Algemene Leden vergadering  

  nog nooit zo hoog is geweest 

-Gesta ook afgelopen seizoen heeft meegedaan  met de Clubkas campagne van Rabobank De  

 Zuidelijke Baronie  

-door de Gesta dames 400 kerststerren zijn verkocht in december 2019 

-de viering van het 70-jarig jubileum van Gesta op zaterdag 24 augustus 2019 een groot  

  succes was. Op deze dag zijn door de feestcommissie een aantal activiteiten en festiviteiten  

  georganiseerd. Een woord van dank aan de feestcommissie is hierbij op zijn plaats.  

-in het afgelopen seizoen een forse verjonging binnen het bestuur van Gesta is doorgevoerd 

-ook dit seizoen alle (nieuwe) vrijwilligers bij Gesta gevraagd zijn om een VOG aan te  

 leveren 

-de bestuurstafel (voor een betere look) is bedrukt met een prachtig logo, namelijk een  

  voetbalveld 

-in verband met het onderhoud van onze eigen velden  Gesta 1, 2 en 3 en de dames vanaf  

 24 mei 2020 wekelijks op de velden van Bavel hebben  mogen trainen. 

 

 

 

Galder, 7 oktober 2020 

Eric Loots, secretaris 
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