De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1943–1944

Op 22 april 1942 stelden de leden van De
Volharding een daad door per direct te
stoppen met alle verenigingsactiviteiten. Er
werd niet meer gevoetbald. Dit omdat de
bezetter een bord met de tekst “Verboden
voor Joden” bij het sportpark had geplaatst.
Dat was onacceptabel, zo kan men geen
sport beoefenen. Hoe de toekomst er uit zou
zien wist op dat moment nog niemand.
De vereniging bleef in slapende vorm
bestaan. De leden bleven contributie betalen
zodat De Volharding aan de financiële
verplichtingen richting de NVB kon blijven
voldoen. En er werd en klein ‘dagelijks’
bestuur ingesteld om lopende zaken af te
handelen.
Een merkwaardiger naam dan ‘dagelijks
bestuur’
was
natuurlijk
nauwelijks
te
bedenken in deze omstandigheden, want pas
ergens in het seizoen 1943-1944 besloten
deze heren om voor het eerst weer bij elkaar
te komen. Er moesten enkele beslissingen
genomen worden rondom zaken als de
contributie-inning en het betalen van de huur
van de velden.
Zo waren de velden in 1938 voor 12 jaar
gehuurd en het was natuurlijk wel treurig dat
de omstandigheden zo gewijzigd waren.
Gelukkig kon het bestuur een regeling treffen
met de eigenaresses, de eerder genoemde
dames uit Den Haag.
De huur werd verlaagd zodat de leden maar
een geringe vergoeding behoefden te
betalen. Er werden in deze perioden zelfs nog
enkele
verbeteringen
aan
het
terrein
aangebracht.

Verder werd er aandacht besteed aan de
positie van penningmeester G. Stappenbelt.
Die had zijn werkzaamheden inmiddels 10
jaar naar alle tevredenheid uitgevoerd en dat
mocht niet ongemerkt voorbij gaan. Als blijk
van waardering kreeg hij een Volharding
clubstoel aangeboden. De redactie kan zich
niet precies voorstellen wat dit inhield, maar
wie weet komen wij daar nog eens achter.
Verder werd er aandacht besteed aan twee
ernstig zieke leden, de heren J. Tijhof en G.
J. Ekkel, die achtereenvolgens in het
sanatorium en in een ziekenhuis verbleven.
Zij werden met de kerstdagen verblijd met
bloemstuk, een geste die zeer werd
gewaardeerd. Bij deze gelegenheid werd de
hoop uitgesproken dat zij weer spoedig in de
groenwitte kleuren op de velden konden
verschijnen en dat de vereniging weer vrijuit
De Volharding genoemd kon worden.
Die laatste wens was inmiddels niet meer
helemaal ondenkbaar. In juni 1944 vond de
geallieerd invasie in Normandië plaats. Van
daar uit werd Europa stukje bij beetje door
de Amerikanen, Engelsen en Canadezen
bevrijd.
En
in
Rusland
keerden
de
oorlogskansen ook. Het Rode Leger drong de
Duitsers aan het oostfront terug richting
eigen landsgrenzen.

