De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag aan
u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer John Moonen,
de nieuwste aanwinst van het bestuur van de fanclub, in de schijnwerpers.
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Het bestuur van de Fan Club
Barcelona heeft zich versterkt met
opnieuw een liefhebber van FC
Barcelona dankzij Johan Cruijff.
Het blijft bijzonder hoe sterk
Cruijffs invloed nog altijd is voor
de Barça-fans. Maar wie is deze
voetballiefhebber?
Ervaring
John woont samen met Annette in
Voorburg. Hij heeft een dochter van
23 en een zoon van 18. Na dertig
jaar manager te zijn geweest in de
financiële dienstverlening, waarvan
de laatste tien jaar als interimmanager, is John helaas door ziekte
volledig arbeidsongeschikt verklaard.
“Elk nadeel heb zijn voordeel,”
om ‘Nummer 14’ te citeren, want
zo heeft John voldoende tijd voor
vrijwilligerswerk.
Naast zijn bijdrage aan het bestuur
van de fanclub is John leider bij
voetbalclub CVV Berkel uit Berkel
en Rodenrijs, waar hij eerder een
bestuursfunctie heeft bekleed
en zowel kantinemanager als
coördinator gastheren/vrouwen is
geweest. Ruim voldoende ervaring
om het team van de fanclub te
versterken!

ACHTER DE SCHERMEN

Achter de schermen: John

“Winnen doe je met z’n allen”
Laatste man
John wil graag zijn steentje bijdragen
door onder andere leuke artikelen
te schrijven voor de website van
de fanclub. Daarnaast ziet hij met
vertrouwen uit naar het werven
van nieuwe leden en het motiveren
van leden om zich, net als hij, aan
te melden als vrijwillig(st)er om de
continuïteit van de fanclub te helpen
waarborgen.
Natuurlijk hoopt hij ook nog een
aantal fantastisch gezellige tripjes
met de fanclub te kunnen gaan
maken naar wedstrijden van Barça,
want ondanks dat John al meer dan
twintig jaar vakantie viert in Spanje
en daarbij ontelbare keren in Camp
Nou is geweest heeft hij nog nooit

een Barça-wedstrijd gezien. Daar
gaat dit seizoen eindelijk verandering
in komen! Hoogste tijd om Lionel
Messi, Luis Suárez, maar vooral zijn
held Gerard Piqué live in actie te
zien! John was zelf jarenlang laatste
man. Jordi Alba is tevens een van
zijn favorieten, aangezien John ook
jarenlang linksback heeft gespeeld
en daarbij de gehele linkerflank
bestreek, geleerd van kijken op tv
naar Ruud Krol.
Als zijn gezondheid hem niet
belemmert, zal John nog vele
mooie momenten beleven in Camp
Nou, in Barcelona én met het
team vrijwilligers van de Fan Club
Barcelona!

We zijn enorm trots op al onze vrijwilligers en kunnen altijd meer
‘handjes’ gebruiken. De fanclub is specifiek op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor de website nieuwsdienst en de sociale media redactie.
Bent u een echte Barça-fan, draagt u uw fanclub een warm hart toe
en heeft u schrijftalent, meldt u dan middels een kort gemotiveerde
e-mail naar info@fanclubbarcelona.nl bij ons aan. U haalt gegarandeerd
voldoening uit de energie die u erin steekt! En wij kunnen het weten,
want wij spreken uit ervaring!
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