
Beste mede bestuursleden, 
 
Na lang wikken en wegen en met pijn in mijn hart heb ik besloten om mij bij de komende Algemene 
Ledenvergadering in december 2021 niet herkiesbaar te stellen als voorzitter van BAS Voetbal. De 
afgelopen drie jaren dat ik voorzitter van BAS Voetbal mocht zijn, hebben de vele ontwikkelingen 
binnen onze vereniging een aardige wissel getrokken op zowel mij persoonlijk als op mijn gezin. De 
energie die benodigd is om de rol van voorzitter binnen BAS voetbal te vervullen, ontbreekt bij mij. 
 
Op 10 september 2021 heeft het bestuur een brandbrief over de zeer zorgelijke situatie bij BAS 
Voetbal verstuurd. Het water staat ons als verenging op een aantal vlakken aan de lippen en de 
nodige, mogelijk drastische, maatregelen zijn nodig om BAS voetbal er bovenop te helpen. Door 
verschillende personen wordt met man en macht gewerkt om BAS Voetbal in rustiger vaarwater te 
brengen.  
 
De situatie die nu ontstaan is, vraagt om een voorzitter die vol overgave hier leiding aan kan geven 
én die voldoende steun ervaart binnen de vereniging. Zoals hiervoor aangegeven ontbreekt het mij 
aan de benodigde energie om hier verder invulling aan te geven en heb ik het gevoel dat ik als 
voorzitter voor een aantal personen een belemmerende factor ben om BAS Voetbal er als vereniging 
bovenop te helpen. Niemand is groter dan de vereniging BAS voetbal, ook de voorzitter niet.   
 
Ik hoop dat degenen die BAS Voetbal een warm hart toedragen, de handschoen zullen oppakken en 
de vereniging van de nodige nieuwe impulsen voorzien. De komende tijd tot aan de Algemene 
Ledenvergadering blijf ik mij inzetten voor BAS Voetbal en zal in de tussentijd op zoek gaan naar 
een nieuwe kandidaat voorzitter en vervangers voor de andere taken die ik momenteel uitvoer.  
 
Ik wil met klem benadrukken dat ik met heel plezier met het bestuur heb mogen samenwerken. Ik 
dank je voor de collegialiteit, solidariteit en vertrouwen. Het was fijn om samen het bestuur te 
vormen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hein Grafhorst 
Voorzitter BAS Voetbal 


