Brakel, 2020-05-21

Beste speler(s)
Beste ouder(s)
Beste Olsa leeuw(en)
Toen we in de zomer vorig jaar laaiend enthousiast met onze splinternieuwe voetbalschoenen het seizoen
’19-‘20 aftrapten, had niemand aan 13 maart 2020 gedacht. De geliefkoosde vrije tijdsbesteding van ieder
OLSA lid kreeg ruim twee maanden geleden een ‘rode kaart’ of noem het maar een schorsing voor
‘onbepaalde duur’.
Een regisseur die het scenario voor zijn beste horrorfilm bedacht, had zelfs dit verhaal niet kunnen
neerschrijven. Corona of Covid met het rugnummer 19 speelde een vuil spelletje en zette iedereen
‘PANNA’. Deze scheidsrechter blies ‘buitenspel’ en einde wedstrijd …
Corona heeft ons met beide voeten op de grond gezet: een rollercoaster die ons ‘doen en laten’ is gaan
bepalen, ons dagelijks en sociaal leven heeft overgenomen, onze financiën heeft aangetast en ons een
‘nieuwe wereld’ leert ontdekken. Ook OLSA heeft lijdzaam vanop de zijlijn moeten toekijken en de harde
opgelegde instructies ondergaan.
In lijn met ons credo ‘Olsa, méér dan voetbal alleen!’ gaat onze eerste aandacht uit naar ieders welzijn en
gezondheid. De club en zijn bestuur hopen oprecht dat alles ‘top’ met jullie gaat en brengen alles in
gereedheid om – zodra de scheidsrechter de wedstrijd opnieuw op gang fluit – iedereen in de beste
omstandigheden opnieuw aan de aftrap te brengen.
De lege kleedkamers, de zwart-geel blinkende tribune en de groen gekleurde velden snakken naar jullie
aanwezigheid. Jullie wedstrijdtruitjes liggen reeds klaar en aan jullie om te zorgen dat jullie trappelende
voetbalschoenen in opperbeste staat klaar staan.
Het geduld van alle OLSA’ers wordt nog even op de proef gesteld want het voltallige bestuur nam de
moeilijke doch weloverwogen beslissing om – in lijn met de strenge veiligheidsvoorschriften ons opgelegd
door de bevoegde overheidsinstanties en recente studie en advies namens Voetbal Vlaanderen – geen enkel
risico te nemen met één belangrijk doel voor ogen: de zorg, het welzijn en de gezondheid van elke OLSA’er.
Vroeger dan verwacht en buiten onze wil en intenties om dienen wij de achterdeur van seizoen ‘19-‘20
definitief te sluiten.
Echter, OLSA is er de club niet naar om te treuren en bij de pakken te blijven zitten. Zoals één hechte familie
met gedreven en gepassioneerde winnaars slikken we SAMEN een bittere pil door en kijken de toekomst
eendrachtig en positief tegemoet. Uitzonderlijke en extreme omstandigheden vergen een goed plan om de
draad terug op te nemen zodra de activiteiten kunnen hernomen worden.
OLSA wil in deze bizarre tijden meedenken en zijn leden (onder)steunen en dus hebben wij goed nieuws te
melden:
- het lidgeld voor komend seizoen ’20-’21 zal – in tegenstelling tot bepaalde verhogingen die wij zien
doorgevoerd/aangekondigd bij bepaalde van onze omringende clubs – NIET verhoogd worden!
- In samenspraak met onze trouwe kledijsponsor ‘DERITO ramen & deuren’ wordt de JAKO kledijlijn dit
seizoen niet vernieuwd. Mede de financiële impact voor elke OLSA’er die een nieuw pakket zou
teweegbrengen en de (ver)minderde slijtage van het gebruik van de kledij (wedstrijdtruitjes, trainingoutfit,
…) gedurende seizoen ’19-’20, willen wij niemand onnodig op kosten jagen.
K. OLSA Brakel vzw – BE 0416.172.065 – RPR Gent / afdeling Oudenaarde
Maatschappelijke zetel & terreinen: Parkweg 15, 9660 Brakel
https://www.olsabrakel.be – info@olsabrakel.be
Secretaris - gerechtigd correspondent: Johan Andries – Gauwstraat 7/2.02, 9660 Brakel – gsm 0486 / 86 02 12
Voorzitter: Stephan Van den Berghe: gsm 0495 / 24 78 05
voorzitter@olsabrakel.be - secretaris@olsabrakel.be - penningmeester@olsabrakel.be - marketeer@olsabrakel.be

Uiteraard is er voor de nieuwelingen en de leden die dit wenselijk achten de mogelijkheid tot aankoop van
bijkomende OLSA kledij. De werkwijze ivm het bestellen en het verdelen van de kledij blijft dezelfde als de
vorige seizoenen. U zal hieromtrent uiterlijk eind mei informatie ontvangen via de jeugdmateriaalmeester.
- als familiale en sociaal voelende club begrijpen wij dat jullie de amusante, boeiende gesprekken aan de
toog of het gezellig keuvelen met voetbalvrienden in onze kantine of op ons zonneterras enorm hard missen!
Olsa wil jullie verblijden door het bijschrijven van een bedrag ad 10 EUR (1x per OLSA speler) op jullie
OLSA consumptiekaart.
- Voor het nieuwe werkjaar staan een waaier aan leuke evenementen voor jong en oud ingepland. Zeer
binnenkort communiceren wij hier verder uitvoerig over via diverse kanalen (OLSA facebook / OLSA
website / OLSA nieuwsbrief of via mailing namens een OLSA medewerker).
OLSA is ervan overtuigd dat we deze periode SAMEN sterker doorkomen en we een fijne toekomst
tegemoet gaan met iedere OLSA leeuw!
Een ‘wist je dat’-je’ over de OLSA ‘leeuw’ om even over na te denken:
- Leeuwen pakken je in met hun charme;
- Leeuwen hebben gevoel voor drama;
- Leeuwen blijven niet hangen in verwijten en negatieve gevoelens;
- Leeuwen hebben een groot hart, zijn loyaal, zelfverzekerd en onbewogen;
- Leeuwen daar kan je rekenen … want het zijn geboren leiders;
- Leeuwen zijn sociaal, recht door zee en leggen graag contact met anderen;
- Leeuwen zien altijd de zon achter de wolken;
- Leeuwen worden uitgedaagd door het onmogelijke en halen energie uit spanning en avontuur;
- Leeuwen hebben een goed gevoel voor humor.
Een OLSA ‘leeuw’ beleeft meer dan voetbal alleen!
Sportieve groeten

Stephan Van den Berghe
Voorzitter Olsa Brakel

Bart Vermeulen
CEO Olsa Brakel
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