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Beste leden van TEC,        Tiel, 16 juni 2017. 

Dames, heren, jongens en meisjes. 

 

Op 28 mei j.l. is onze voorzitter Pieter van den Burg overleden. Een hele droevige dag voor iedereen die TEC een 

warm hart toe draagt. Pieter stond er voor al onze leden, van de veteranen tot de jongste jeugd, van de trainersstaf 

tot het vrijwilligerskorps. Hem vervangen is bepaald niet eenvoudig. 

 

Toch moet TEC verder om niet als een schip zonder kapitein stuurloos rond te dobberen. Binnen het bestuur is 

samen met de Stichting TEC 2000 gesproken om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.  

Samen zijn zij unaniem tot de conclusie gekomen dat voorlopig een interim-voorzitter de voetbalclub gaat leiden. 

Deze interim-voorzitter is Martin van Zon, lid van het bestuur van  de Stichting TEC 2000. 

 

Allereerst moet binnen TEC een antwoord worden gevonden op de vraag hoe de vereniging op de beste manier kan 

functioneren. Er is nu eenmaal een duidelijk verschil tussen de amateurs en (semi)-professionals die bij TEC 

voetballen.  

 

Toch kan de een niet zonder de ander. Onder leiding van Martin van Zon gaan we met zijn allen werken aan een 

toekomst, waarin TEC als geheel kan flonkeren. Een vereniging waar plaats is voor mensen met een echt TEC-hart, 

een vereniging waar het ene elftal zich op kan trekken aan het andere. 

 

De nadruk zal de eerste tijd worden gelegd op het splitsen van het professionele deel van de vereniging en de  

amateurtak. De Stichting TEC 2000 zal meer dan ooit de vereniging terzijde staan om het bestuur te helpen, te 

ontlasten bij deze lastige taak. 

Het vergt een planmatige aanpak van elk onderdeel van de vereniging. Een plan dat bestaat uit de wensen van 

KNVB, sponsoren, bestuur en leden, maar dat steeds volledig gedekt is door de financiële mogelijkheden. Kort 

gezegd, niets zonder dat daar geld voor is. 

Wellicht zijn soms ingrijpende maatregelen nodig. Om te zorgen dat iedereen begrijpt waarom deze worden 

genomen, zullen wij regelmatig met iedereen binnen TEC communiceren. Iedereen moet de noodzaak ervan 

kunnen begrijpen.  

Met de steun van u/jullie allen kunnen we in het belang van TEC stap voor stap de organisatie van de vereniging 

verbeteren tot het gewenste niveau. 

 

Tenslotte even iets in het kort over Martin van Zon. Martin is 53 jaar oud en werkzaam als ondernemerscoach. Hij is 

bedrijfseconoom/bedrijfskundige. Wat minstens zo belangrijk is, hij groeide op met de KNVB. Zijn vader vervulde 

jarenlang taken binnen de voetbalbond, waardoor Martin uitstekend op de hoogte is van de voetbalwereld. In Tiel 

betekent zijn hart voor de voetbalsport dat hij deel ging uitmaken van de Stichting TEC 2000. Dit alles om Tiel op de 

kaart te zetten als een echte voetbalstad. 

 

Wij rekenen op jullie! 

 

Bestuur SV TEC 

Bestuur Stichting TEC 2000 

 


