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Nieuwsbrief 24 

 

Wederom jubileumactiviteiten afgeblazen  

 

In 2016 werd door een groep leden van VV Papendrecht de Jubileumcommissie gevormd om 

alvast te brainstormen over het 100-jarig bestaan in 2020. Zij hadden niet kunnen bevroeden 

dat ze 5 jaar later nog steeds een commissie zouden vormen en bijna niets hebben kunnen 

organiseren. De coronacrisis sloeg in als een bom en zette een streep door vrijwel alle geplande 

jubileumactiviteiten in 2020. Nu in 2021 zijn we nog steeds niet van het coronavirus af. 

We zitten momenteel in een strenge lockdown met een avondklok. Voor de komende tijd zijn 

weinig versoepelingen in zicht. 

 

De Jubileumcommissie had oorspronkelijk veel activiteiten gepland in het eerste halfjaar van 2020. 

Vanwege de uitbraak van COVID-19 werden deze een jaar opgeschoven. Helaas blijkt het toch te 

vroeg om deze activiteiten te organiseren. De richtlijnen laten het allemaal niet toe en er is te 

veel onzekerheid. Daarom heeft de Jubileumcommissie besloten om de nodige activiteiten, 

die de komende tijd zouden plaatsvinden, niet door te laten gaan. Het gaat onder meer om 

drie reünies (voor 18+, 40+ en 60+), jeugdactiviteiten als de penaltybokaal, de PUB-Quiz, 

de Oranjeavond, de theatervoorstelling, de tentoonstelling en de Duchennedag. Van de 

eerstkomende evenementen is nog niet precies bekend, hoe die eruit zullen gaan zien. 

Dat hangt logischerwijs af van de maatregelen van de overheid. 

 

De voorlopige agenda is nu als volgt: 

 

2021 

Dag  Evenement 

  5 juni   KNVB Zuid I G-toernooi 

  18 juni  Feestavond 

  19 juni  Feestavond 

  21 augustus  Jubileumwedstrijden 
 • 1 tegen 100. Het eerste zal spelen tegen 100 pupillen. 
 • Papendrecht - FC de Rebellen 

  28 augustus  Jubileumwedstrijd Papendrecht - Drechtstreek 

  ? september  Jubileumreceptie 

 

Of de in de agenda opgenomen activiteiten ook daadwerkelijk door zullen gaan op de genoemde 

data, wordt nog onder de loep genomen. Dit betekent overigens niet dat de eerstgenoemde 

activiteiten volledig zijn afgelast. De jubileumcommissie is van plan deze activiteiten alsnog te 

organiseren wanneer de situatie het weer toelaat. Hoe dan ook, het 100-jarige bestaan van 

Voetbalvereniging Papendrecht gaat uitgebreid gevierd worden. 
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Jubileumboek uitverkocht, herdruk bij voldoende belangstelling 

 

Tijdens de speciale Oudejaarsavond op 31 juli vorig jaar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

van VV Papendrecht werd ons Jubileumboek gepresenteerd. Het prachtige boek over de 

geschiedenis van onze club voldeed duidelijk in een behoefte want de exemplaren gingen als 

warme broodjes over de toonbank, ondanks dat veel leden de afgelopen maanden niet op ons 

sportcomplex konden komen. Via de webshop is de voorraad van het jubileumboek er toch 

razendsnel doorheen gegaan. 

 

Eindredacteur Niels van Heteren schrijft: “De Jubileumcommissie is trots dat de eerste druk van 

het jubileumboek volledig uitverkocht is. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis het 

jubileumjaar redelijk verpest heeft. Dat we het jubileumjaar afgelopen zomer nog met 100 leden 

konden vieren, is dan ook een herinnering die we koesteren. Hopelijk kunnen we de vele 

jubileumactiviteiten die gepland stonden alsnog later dit jaar of zelfs in 2022 vieren. 

We kijken ernaar uit.” 

 

 
 

Bij voldoende belangstelling zal een herdruk worden uitgegeven. Hebt u interesse? Neem 

dan per e-mail contact op met de Jubileumcommissie en laat u op de intekenlijst plaatsen: 

jubileum@vvpapendrecht.nl. Later volgt meer informatie. 

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
https://vvpapendrecht.nl/de-club/organisatie/jubileumcommissie/
mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl

