Machtsstrijd barst los op Sportpark Berg en Bos
De amateurtak van het noodlijdende AGOVV is momenteel verdeeld in twee stromingen. Tijdens een
ledenvergadering heeft zich dinsdagavond een compleet nieuw bestuur aangediend. Dat wil een compleet andere
koers gaan varen dan de zittende beleidsbepalers.
“Wij houden vast aan de weg die we een jaar of zes terug zijn ingeslagen. Onze visie is om onze schulden af te
bouwen’’, zegt voorzitter Hans Ekelmans namens het huidige bestuur. “Terwijl de andere partij de zaak met
leningen op orde wil krijgen. De stemming peilende is een heel groot deel van de leden voor ons plan: een
meerderheid is niet voor nóg meer schulden.’’
Ekelmans ontkent dat hij en zijn medebestuurders gedreigd zouden hebben met opstappen. “Maar als de leden niet
voor onze visie kiezen, dan maken wij de weg vrij voor een nieuw bestuur. Het is nu aan de oppositie om hun
plannen beter uit te werken en nog meer mensen over de streep te trekken.’’ Die ‘oppositie’ wordt geleid door
ondernemer Ronald Kort, de beoogde preses van een eventueel nieuw bestuur. “Dit kan zo niet verder, is de
algemene sfeer die er nu bij de amateurs van AGOVV heerst’’, aldus Kort. “Er moet dus een plan komen met visie. Die
zijn er in allerlei varianten en daar heb ik er één van gepresenteerd. Ik heb de leden uitgelegd dat er wel degelijk
toekomst is en dat er ook nieuwe leden komen als je net als een bedrijf aan de weg timmert. We moeten vooruit
denken in plaats van alleen maar afwachten wat de BVO doet.’’
“Er is vraag om vernieuwing en dan moet je gaan investeren. Ik proef daarbij wel wat koudwatervrees bij met name
de oudere leden. Er wordt qua financiën continu met de beschuldigende vinger naar de BVO gewezen. Het was
dinsdagavond ook een emotioneel gebeuren. Wij willen ook geen tweespalt en ik ben ook niet uit op status via een rol
als voorzitter, want ik heb een goedlopend bedrijf ( kranenproducent Zeromix) en kan ook wel een betaalde bijbaan
krijgen.’’
Aangezien Kort goed met de voorzitter van de profs - Ad van der Molen - overweg kan en ook genoemd werd als
kandidaat in het profbestuur, ligt de conclusie dat dit veel weg heeft van een coup voor de hand. “Dat zien mensen
inderdaad zo. Ik hoor dan dat ik heul met de vijand, terwijl we één AGOVV moeten zijn. Bij de BVO zit nu een nieuwe
club competente mensen en dat zou bij de amateurs niet anders moeten zijn.’’ Op de voorjaarvergadering van 6 juni
beslissen de leden wie deze machtsstrijd op Berg en Bos wint.
Agendapunt 4 ‘licentie-overdracht’ uitgesteld
Door alle perikelen kwam de vergadering van AGOVV niet toe aan agendapunt 4: licentie-overdracht.
De licentie is derhalve nog altijd in bezit van de amateurtak. De KNVB heeft geëist dat deze voor 1 juli is
overgedragen
aan de profs. BVO voorzitter Ad van der Molen verwacht niet dat het hernieuwde uitstel tot problemen zal leiden.
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