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Voorwoord jaarverslag 2019-2020 
 
Beste leden en andere betrokkenen van V.V. Oosthuizen, 
 
Allereerst willen wij via deze weg alle betrokken bedanken die de vereniging een warm hart toedragen en zich 
afgelopen seizoen voor 100% hebben ingezet om de vereniging door deze COVID-19 periode heen te slepen.  
 
Helaas hebben wij vorig jaar afscheid moeten nemen van Eddie die zijn voorzitters activiteiten heeft neergelegd. 
Gelukkig is hij nog bijna dagelijks te vinden op de vereniging en vervult hij diverse andere vrijwilligersactiviteiten. 
Helaas hebben wij tot heden nog geen vervanger kunnen vinden welke de voorzitterspositie binnen de vereniging 
op zich zou willen nemen. Graag doen wij hierbij nogmaals een oproep aan een ieder om zich kandidaat te stellen 
voor deze functie.  
 
Afgelopen seizoen zijn wij gestart met het invoeren van de VOG voor alle vrijwilligers welke direct te maken 
hebben met de begeleiding van onze jeugdleden. Onder aanvoering van onze ledenadministrateur Jeep Hamstra 
hebben alle betrokken een aanvraag ontvangen. Het aanvraagtraject wordt vertrouwelijk behandeld. Wij vinden 
het belangrijk dat jeugdleden veilig sport kunnen beoefenen en een VOG draagt hier zeker in bij. Dank voor alle 
vrijwilligers om de aanvraag te doorlopen. 
 
Afgelopen seizoen hebben wij helaas door het COVID-19 virus niet feestelijk met onze jaarlijkse jeugd en senioren 
toernooi kunnen afsluiten. Wel hebben wij in juli 2019 nog een succesvol en gezellig bedrijventoernooi kunnen 
organiseren. De enthousiaste commissie heeft dit geweldig georganiseerd. Wij hopen dat wij weer snel 
evenementen kunnen gaan organiseren maar als bestuur hebben wij de verwachting dat dit komend seizoen nog 
niet aan de orde is.  
 
Qua voetbal is het seizoen 2019-2020 in maart 2020 abrupt gestopt. Door een enorme toename van het aantal 
besmettingen van het COVID-19 virus heeft de overheid moeten besluiten om alle sportactiviteiten stilteleggen. Dit 
besluit heeft voor de vereniging veel impact gehad. Het bracht de vereniging zowel financieel maar ook 
voetbaltechnisch veel onzekerheid. Plannen voor evenementen konden in de ijskast en tot vandaag weten wij nog 
niet wanneer deze hier weer uit gehaald kunnen gaan worden. Gelukkig konden wij sneller dan verwacht wel weer 
trainingsactiviteiten gaan oppakken. Eerst de jeugd en daarna ook de senioren uiteraard wel op 1,5 meter. 
 
Als bestuur hebben wij vanaf maart 2020 geprobeerd om onze accommodatie zoveel mogelijk corona-proof te 
maken. Zoals iedereen wel heeft kunnen zien is de kantine voorzien van diverse stickers om de 1,5 meter te kunnen 
waarborgen. Ook hangen er op de accommodatie diverse posters met daarop de corona regels waar wij ons alleen 
aan moeten houden. Ook hebben wij de tenten buiten weer opgezet om zo de capaciteit van de kantine te 
vergroten. Omdat wij het meubilair in de kantine niet kunnen vastzetten en daardoor de 1,5 meter daar niet goed 
kunnen handhaven hebben wij besloten om de kantine alleen te gebruiken om wat te eten/drinken te halen en 
deze dan vervolgens buiten te nuttigen. Voor de wedstrijden op zondag hebben wij de aanvangstijden aangepast 
zodat alle teams zowel thuis als bezoekende gebruik kunnen maken van twee kleedkamers. Ook geeft deze 
spreiding van bezoekers een betere beheersing op de accommodatie. 
 
Ondanks deze onzekere periode zijn wij nog steeds een financieel gezonde vereniging. Een vereniging met een 
geweldige accommodatie, een grote groep vrijwilligers die dagelijks klaarstaan om hun bijdrage te leveren en 
trouwe sponsoren die altijd klaarstaan als de vereniging een beroep op hun doen. De vereniging is van ons allemaal 
dus laten wij met zijn allen VV Oosthuizen door deze COVID-19 periode heen loodsen.     
   
 
Ik wens u nog vele sportieve, gezonde, succesvolle en gezellige seizoenen toe!         
 
 
Het bestuur 
 
Aanmelden verplicht i.v.m. Corona. Graag aanmelding voor 19 oktober 2020 mailen naar secretaris@vvoosthuizen.nl 

 

 

 

 



    

 

 
Financieel verslag seizoen 2019-2020 
 
Het voetbalseizoen 2019-2020 is reeds voorbij en het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 is alweer volop aan de gang. 
Afgelopen seizoen zijn wij gestart met een neutrale begroting. Ondanks dat wij in maart zijn opgeschrikt door het 
COVID-19 virus en de maatregelen/beperkingen die wij opgelegd hebben gekregen vanuit de overheid hebben wij 
het seizoen toch met een positief resultaat van € 7.479 kunnen afsluiten. Het positieve resultaat komt doordat wij 
de contributie en sponsoropbrengsten reeds in 2019 hebben ontvangen dus daar hebben de 
maatregelen/beperkingen vanuit de overheid geen invloed op gehad. Alleen bij de kantine en evenementen 
opbrengsten hebben wij negatieve gevolgen ondervonden. Gelukkig hebben wij dit verlies grotendeels door 
steunmaatregelen vanuit de overheid kunnen compenseren. Ook zijn wij als bestuur direct gaan kijken op onze 
uitgaves om deze tot het minimum te beperken. De onderliggende financiële informatie zijn te vinden in het 
cijferoverzicht 2019-2020. 
 
Ik geef hier een korte toelichting van het seizoen 2019-2020. Zoals eerder aangegeven hebben wij ondanks het 
COVID-19 virus een positief resultaat kunnen realiseren. De omzetdaling in de kantine hebben wij grotendeels 
kunnen compenseren door steunmaatregelen vanuit de overheid waardoor wij toch nagenoeg op het begrote 
opbrengstenbedrag zijn gekomen. Aan de kostenkant hebben wij direct maatregelen genomen om deze vanaf maart 
te minimaliseren. Ook zijn wij hierin geholpen door KNVB waar wij twee maandtermijnen niet hoefde te betalen (€ 
2.000). In de jeugd hebben wij kunnen besparen op loonkosten omdat wij daar geen vergoedingen hebben betaald 
welke onder de loonheffing vallen. Dit bespaard de vereniging sociale premie afdrachten en de maandelijkse 
vergoedingen zijn lager. Als vereniging zijn wij ook blij dat wij door de leden en sponsoren en overige betrokken 
zijn geholpen door deze toch moeilijke en onzekere tijd. Het is goed om te zien en te voelen dat iedereen VV 
Oosthuizen een warm hard toedraagt en de vereniging ook in deze moeilijk periode blijft steunen.  
 
Voor het nieuwe seizoen hebben wij weer een begroting opgemaakt. Wij komen voor komend seizoen uit op een 
negatieve begroting van € 21.450. Het is voor ons als bestuur met de huidige onzekerheden met betrekking tot het 
COVID-19 virus en de maatregelen/beperkingen welke deze met zich meebrengt om een begroting samen te stellen. 
Wij hebben de kostenkant opgenomen zoals wij deze werkelijk verwachten. Bij de opbrengstenkant is het voor ons 
onzeker wat de kantine- en evenementenopbrengsten zullen gaan worden. Tevens is het nog niet in te schatten 
welke steunmaatregelen er allemaal komen om ons als vereniging hierin te compenseren. Daarom hebben wij 
opbrengsten welke zeker zijn zoals bijvoorbeeld contributie, sponsorinkomsten en oud-papier volledig opgenomen 
maar hebben wij de kantineopbrengsten heel negatief begroot zodat dit alleen maar een positieve invloed kan 
hebben op de begroting. Ook hebben wij geen evenementen meegenomen omdat het nog altijd onzeker blijft 
wanneer en hoe wij in de toekomst evenementen kunnen gaan organiseren.  
 
Het negatieve begrote resultaat dekken wij met het positieve resultaat vanuit afgelopen seizoen en wij proberen 
vanuit overheidssteun nog een deel te kunnen compenseren. Ook gaan wij proberen om onze kantine capaciteit te 
vergroten door tenten neer te zetten zodat wij de kantineopbrengsten kunnen vergroten t.o.v. de begroting 2020-
2021. Ook hebben wij als vereniging nog voldoende eigen vermogen om één jaar een negatieve begroting te dragen 
zonder grote ingrepen. 
 
Ondanks de negatieve begroting willen wij geen contributieverhoging doorvoeren. Zowel voor de vereniging als voor 
de leden is en blijft het een onzekere tijd en daarom willen wij de lasten voor de leden niet hoger laten worden. 
Als vereniging moeten wij ons best doen om met creatieve ideeën en oplossingen dit te kort zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
In de begroting hebben wij ook een investeringsbegroting opgenomen. Wij willen als vereniging blijven 
verduurzamen en kijken of wij onze energielasten blijvend kunnen verlagen. Dit jaar zijn wij voornemens om de 
ramen in de kantine/keuken te voorzien van isolatieglas. Wij proberen voordat wij de plannen daadwerkelijk gaan 
uitvoeren eerst te kijken of wij via externe partijen hiervoor subsidie kunnen ontvangen zodat de financiële 
bijdrage van de vereniging minimaal is. Ook is de bijdrage van externe belangrijk voor de haalbaarheid van een 
project.  
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
Gezien de huidige situatie m.b.t. COVID-19 en de beperkte kantine capaciteit in de herfst, winter en voorjaar 
(slechte weersomstandigheden) gaan wij als bestuur onderzoeken of wij de kantine structureel kunnen overkappen 
zodat wij meer bezoekers/leden kunnen ontvangen in onze kantine. Hiervoor hebben wij alvast een bedrag begroot 
maar hiervoor hebben wij nog geen aanvullend onderzoek gedaan. Dit gaan wij komende periode oppakken maar 
dan is het bij de leden wel bekend dat wij hiermee aan de gang gaan. Uiteraard staan wij op voor alle ideeën en 
hulp vanuit de leden/betrokkenen van de vereniging. 
 
Mochten er naar aanleiding van de financiële overzichten nog vragen zijn dan kunnen deze worden gestuurd naar 
michelkochheim@hotmail.com dan kom ik z.s.m. op de vraag terug. 
 
Penningmeester, 
 
Michel Kochheim 
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Jaarverslag Secretaris seizoen 19-20 
 
 
Inleiding 
Wat een bijzonder jaar, waarin toch eigenlijk enorm veel is gebeurt. Wat leuke ontdekkingen, sommige van het 
bestuur hadden nog nooit digitaal vergaderd. Door de Corona is hier verandering in gekomen en het zijn nu echte 

experts op het gebeid van teams en digitaal vergaderen. 😉 
Alle documenten werden digitaal gedeeld en konden we bewerken tijdens het bespreken. 
 
We zijn blij weer spoedig te kunnen starten met de reguliere competitie. Helaas wel nog met aangepaste Corona 
maatregelen. Helaas zullen we met elkaar ons moeten houden aan de nieuwe regels en hierbij hebben wij jullie 
steun als Lid of ouders van een Lid hard nodig. Wij als Bestuur kunnen dit niet alleen, we willen geen dirigent of 
politieagent zijn en iedereen moeten wijzen op de regels. Wij verwachten gezond (“boeren”) verstand van een 
ieder van jullie en jullie hulp om elkaar te wijzen op de Regels.  
 
Veiligheid 
De VOG is ingeregeld dus alle trainers en leiders hebben een verklaring omtrent hun gedrag ingeleverd! Wat onze 
club weer een stukje veiliger maakt voor alle leden. Hier zijn wij als club enorm trots op. 
 
Visie document 
Ons visie document liep tot 2020. Hier wilde we graag naar kijken of dit nog werkte zoals hij was of dat er dingen 
mogelijk verbeterd  of aangepast moesten worden. Ik had een aantal individuen gevraagd met ons als bestuur mee 
te kijken naar het document, helaas brak toen de Corona uit en konden we niet meer real live met elkaar van 
gedachten wisselen, maar dit hebben we nu afzonderlijk van elkaar gedaan en we hebben een super mooi 
document er weer van gemaakt. Wederom is het document voor 5 jaar. Dus ons nieuwe visie document word tot 
2025! 
Graag wil ik de heren bedanken die ons geholpen hebben om kritisch te kijken naar het document en input hiervoor 
hebben willen leveren. 
 
Reglement  
In onze vorige ALV hadden we het nieuwe Reglement geïntroduceerd, toen werd er (terecht) gezegd dat er nog een 
stuk media in miste in het Kader van de AVG. Gelukkig bood Peter Degeling zijn hulp aan en heeft die ons geholpen 
om dit toe te voegen en het document nog even verder onder de loop te nemen. Wij kunnen jullie vertellen dat het 
document ondanks de Corona ook af is! Peter bedankt voor je hulp hierin! 
 
Evenementen  
Zoals zovele weten hadden we afgelopen voorjaar onze jaarlijkse evenementen zoals het henk weenink, lagere 
senioren en het bedrijven toernooi gepland. Helaas gingen die vanwege de Corona niet door, maar wat een ieder 
niet weet is dat de planning al zo goed als rond was dus dat er behoorlijk wat vrijwilligers wel veel tijd en energie 
in de voorbereiding hadden gestoken. Wij willen al die vrijwilligers enorm bedanken voor hun toewijding en inzet. 
  
Tot slot  
Tot slot wil ik altijd graag nog een blik in de toekomst werpen, maar dit is nu lastig te voorspellen….ik hoop dat 
iedereen gezond blijft en genieten kan en mag van het mooiste spel op aarde ! Voetbal! 
 
 
Virginia Elzinga (secretaris@vvoosthuizen.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
 
Jaarverslag Ledenadministratie seizoen 2019-2020 
 
Op 3 september hadden we 394 leden. Dat is net zoveel als vorig jaar. We blijven zo al jaren rond de 400 leden 
zitten. De laatste weken wat extra afmeldingen, doordat een MO-19 team tekort spelers voor een team heeft, 
waardoor een aantal meiden stopt of naar een andere club wil gaan. Ook een aantal trainers weer afgevoerd, die 
gestopt zijn. Helaas krijg ik zo vlak voor de start van de competitie nog namen door van leden, die al gestopt zijn, 
maar dit niet hebben doorgegeven. Dat is jammer, want je probeert je bestand zo up to date mogelijk te houden 
en Is ook van belang voor de indeling en samenstelling van de elftallen voor het nieuwe seizoen. Het aantal 
senioren blijft nog steeds constant. Gelukkig hebben zich ook al weer een aantal nieuwe leden bij de jongste jeugd 
aangemeld.  
 
De contributies zijn in oktober voor het grootste gedeelte geautomatiseerd binnen gekomen. In maart zijn de 
betalingen van degenen, die voor een halfjaar betalen ( de jongste leden, die het 1e half jaar een als gratis proef 
lid niet hoefden te betalen) en overige nog te innen contributies binnen gekomen. Kortom alle contributies zijn 
betaald.  
 
In het afgelopen seizoen hebben in, een korte actie, alle leiders en trainers een VOG aangevraagd en bij de club 
ingeleverd. De VOG beschikkingen worden aangetekend in de ledenadministratie. Een wens en besluit van het 
bestuur was dus in korte tijd geregeld. De nieuwe leiders en trainers voor dit seizoen zullen ook weer een VOG 
moeten aanvragen. Bij een aantal is dit al gebeurd en anderen worden deze maand aangeschreven.  
 
Het aanmelden via onze website heeft nu ook al groot voordeel dat de gegevens meteen in de ledenadministratie 
van Sportlink komen. Dit scheelt extra werk en ook dat gegevens meteen juist in het systeem komen te staan.  Er is 
binnen het systeem van Sportlink veel meer mogelijk dan we werkelijk gebruiken. Door het volgen van webinars 
probeer ik steeds meer gebruik te maken van de mogelijkheden van Sportlink. De steun die ik krijg van een 
contactpersoon bij Sportlink bij het klaar zetten van de contributie is super.  
Gelukkig krijg ik nu ook wijzigingen van adres, emailadres en soms ook vanuit de kantinecommissie nieuwe 06 
nummers door. Zoals elk jaar sluit ik af dat het voor mij een uitdaging is om de ledenlijst zo actueel mogelijk te 
houden, maar daar heb ik wel de hulp van de leden en de ouders bij nodig.  
 
Jeep Hamstra (ledenadministratie @vvoosthuizen.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

Voetbalzaken 2019/2020 

 

 

Daar was het dan, de dag dat corona de deur voor het voetbal op slot deed. Wat nu? Dit hing af van het virus en 

hoelang wij kansloos aan de kant moesten toekijken totdat we eventueel weer wat mochten doen. Toen het 

duidelijk werd dat we voor langere tijd aan de kant zouden staan, zijn we vrij snel begonnen met het samenstellen 

van de ploegen voor het volgende voetbalseizoen 20/21. Zo hebben wij de herenselectie weten te vullen met jonge 

spelers, en hebben we in Egidio en Mike een duo gevonden die vol energie aan de bak zijn gegaan.  

Waar wij voorheen niet echt over een damesselectie konden praten, zijn wij dit jaar gestart met een volwaardig 

vrouwen 1 en vrouwen 2 elftal, met een ambitieuze trainster, Monique. Pascal en Admir ontfermen zich over de 

trainingen van de dames 2. Doordat wij helaas geen MO19 meer hebben, is de damesselectie behoorlijk bezet, 

maar de tijd zal ons leren of dit zo blijft. Bij zowel de heren als de dames leert de ervaring ons nl. dat schorsingen 

en blessures na verloop van tijd leiden tot een kleinere selectie.  

Wij zijn er trots dat we weer verschillende leiders hebben gevonden (zie onderstaande lijst) en wij zijn blij met 

onze verzorgster Bianca. Omdat de vereniging een officieel leerbedrijf is, hebben wij via Monique dit seizoen ook 

nog eens twee stagiaires Verzorging aan de damesselectie kunnen toevoegen. Een luxe positie! 

 

De lagere senioren is een groep waarbij ik alleen maar kan zeggen dat zij een rolmodel zijn waar heel veel clubs 

jaloers op kunnen zijn. Buiten dat zij verschillende functies binnen de club bekleden, is een extra vraag om de club 

te helpen nooit een vraag teveel.  

 

Gezien het feit dat ik al wist dat ik zou stoppen als bestuurslid Voetbalzaken, ben ik vrij snel op zoek gegaan naar 

een mogelijke vervanger. Al snel viel mijn oog op Ron Petiet. Een aan voetbal verslaafd persoon die zijn ziel en 

zaligheid in onze club zal stoppen, daar ben ik 100% van overtuigd. Ik wens Ron ontzettend veel succes. 

 

Dan rest nog een opsomming van de stafleden en nog te bekleden functies: 

 

Heren selectie 

Egidio Oude Groen hoofdtrainer 

Leider heren 1 is nog vacant 

Arie Booij leider/grensrechter 1e elftal   

Mike van Mierlo trainer heren 2 

Eddie Aarse leider 2e elftal 

Bianca Schipper verzorging selectie 

Richard Boor keeperstrainer heren selectie 

 

Dames selectie 

Monique van Veen hoofdtrainster 

Melissa leidster 1e elftal 

Pascal Slaghuis en Admir Ceman trainers dames 2 

Lisa Petiet en Saskia Booij leidsters dames 2 

Twee stagiaires Verzorging 

We zijn nog op zoek naar een keeperstrainer voor dames selectie 

 

Heb je interesse in één van bovenstaande functies, meld je dan bij Ron Petiet (06 2336 3654). 

 

Hartelijke groet, 

 

André Jongejans 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
Verslag jeugd 2019-2020 
Een bijzonder seizoen 
 
Het seizoen 2019-2020 was een bijzonder seizoen. In september 2019 begonnen we allemaal weer vol overgave aan 
het seizoen, maar helaas eindigde het voor niemand zoals gehoopt. Abrupt kwam er door het verschijnen van het 
corona-virus een einde aan alle competities. Geen kampioenen, geen bekerwedstrijden meer, ons eigen Henk 
Weenink toernooi ging niet door en ook geen internationale toernooien, waar ons jeugd sinds enkele jaren aan mee 
doet.  
Gelukkig konden we, onder voorwaarden, op een gegeven moment wel weer trainen. Dank aan alle trainers die hun 
schouders er onder zijn blijven zetten. Gelukkig ziet het er op dit moment iets beter uit en mogen we (medio 
september 2020) weer voetballen. Of moeten we zeggen” voorlopig weer voetballen”? Niemand weet het, maar als 
we met elkaar de regels de we vanuit het rijk, het RIVM en de KNVB opgelegd krijgen, opvolgen, dan kan het lang 
aan. Dat veel nu anders moet gaan, is iedereen inmiddels duidelijk. Ook hier dank voor het begrip en de 
medewerking hierin. Samen gaat het ons lukken om onze jeugd te (blijven) laten voetballen! 
Een plotseling einde aan de competities betekende voor het afgelopen voetbalseizoen ook dat we geen kampioenen 
in de (voorjaars-)competitie konden huldigen. In de najaar competitie hadden we er één. Dat was onze JO15. Zij 
werden ongeslagen kampioen in de 3e klasse en mochten het in de voorjaarscompetitie gaan proberen in de 2e 
klasse. Tot het moment dat alles stilgelegd werd stonden ze daar ook ongeslagen bovenaan, met op papier vooral 
nog wedstrijden tegen laag geklasseerde teams in het programma. Wat ook sneu was voor de jongens van de JO15 
is dat zij in de districtsbeker inmiddels ook bij de laatste 8 zaten. Helaas zullen we nooit hoe ver ze daarin 
gekomen zouden zijn. Grote complimenten aan Remco (Schurink) en zijn team! 
Maar veel van onze andere teams kwamen in de voorjaarscompetitie ook goed uit de startblokken. Onze jongste 
kanjers en vooral ook de meidenteams hebben het meer dan verdienstelijk gedaan. En wat was het mooi om te zien 
dat iedereen na een paar weken helemaal niets gedaan te hebben, weer enthousiast ging trainen. Inmiddels weten 
we dat we mede daardoor in het nieuwe seizoen allemaal goed uit de startblokken zijn gekomen. 
Ondanks dat we niet voetbalden, is het goed om op een aantal zaken wat nadrukkelijker terug te kijken.  
Indelingen jeugd 2020-2021 

De afgelopen maanden zijn de technische commissie en het jeugdbestuur bezig geweest om tot een indeling van de 
jeugd voor het seizoen 2020-2021 te komen. Het was ook dit jaar geen gemakkelijke opgave, omdat we bij diverse 
leeftijdsgroepen te maken hadden en hebben met (te) weinig leden, waardoor we (soms) voor bepaalde teams op 
grote aantallen uitkwamen. Ook heeft het dit jaar langer geduurd dan we normaal gewend zijn, omdat in de 
zomermaanden bijna dagelijks sprake was van mutaties. Als het gaat om nieuwe leden is dat altijd fijn, maar 
helaas stoppen er ook leden. Voor het formeren van teams is het laat doorgeven van deze mutaties niet fijn, omdat 
we dan steeds weer opnieuw konden beginnen. Toch is het (voorlopig) grotendeels weer gelukt! Dank aan alle 
betrokkenen hierin. 

Mocht je ooit willen stoppen met voetballen, wat wij natuurlijk niet hopen,  geeft dat dan tijdig door aan je leider, 
maar ook aan het jeugdbestuur. Dat maakt het proces van het formeren van teams voor het volgende jaar, een stuk 
eenvoudiger.  

Trainers en leiders 
Gelukkig is het meer uitzondering dan regel, maar elk jaar lopen we er helaas tegenaan dat we helaas geen trainer 
of leider voor een enkel team kunnen vinden. Lijkt het je leuk om één of twee keer per week een team te trainen? 
Kom dan in de lucht bij het jeugdbestuur of de technische commissie. Heb je geen ervaring hebt met het geven van 
training, dan is dat helemaal niet erg, want vanuit de technische commissie word je dan ondersteund.  
Op de wedstrijddagen is het noodzakelijk dat er ook voor elk team een leider is. In veel gevallen is dit ook de 
persoon die door de week de trainingen verzorgd. Soms lukt dat niet en zal de leider een andere persoon dan de 
trainer moeten zijn. In die gevallen doen we een beroep op de ouders van de spelers uit het team. Mocht het team 
van jouw dochter of zoon geen leider hebben en lijkt het jou leuk om die functie op te pakken? Ook daarvoor kan 
je contact opnemen met het jeugdbestuur. We rekenen op jullie! 
Haal je spelregelbewijs op tijd 
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB tijdens het seizoen 
2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het spelregelbewijs te halen zijn meer voetballers beter op de 
hoogte van de regels, begrijpen en accepteren zij waarom bepaalde beslissingen worden genomen en kunnen zij de 
regels ook beter toepassen tijdens het spel. 
 

Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998 t/m 2002 was het eerder verplicht om het spelregelbewijs te  



    

 

 

halen. Het afgelopen seizoen zijn de leden geboren in het jaar 2003 aan de beurt geweest om het spelregelbewijs 
te halen. Een speler heeft tot en met 1 september 2020 de tijd (gehad) om het te halen. Als leden uit 
het genoemde geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2020/‘21 niet voetballen.  
 
De spelers en speelsters geboren in het jaar 2004 zijn het komend seizoen aan de beurt en kunnen (lees moeten) 
aan de slag. Vanuit de club ontvang je daar bericht over. Wat van belang is, is dat het mailadres dat je gebruikt, 
ook het mailadres is dat in de ledenadministratie van de KNVB (= Sportlink) bekend is. Je kunt het e-mailadres bij 
de secretaris of ledenadministratie van je vereniging laten aanpassen. Zorg er dus voor dat je persoonlijke 
gegevens kloppen! 
 
Grote Clubactie 
 
Elk jaar gaan onze jongste leden weer met loten langs de deur van de Grote Club Actie. Met deze lotenverkoop 
halen zij veel geld op voor de club, die dat weer investeert in de jeugd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
trainingsmaterialen. Ook dit jaar gaan de kids weer langs de deur en hopen wij op steun van iedereen. Zeker in 
deze tijden is het fijn dat we hiermee wat extra’s voor de jeugd kunnen doen. Mochten er overigens ideeën zijn 
voor de besteding van de opbrengst, laat het ons dan weten. Dan nemen wij dat mee in de verdere overwegingen 
daaromtrent. 
 
Scheidsrechters nodig 
 
Vanaf het moment dat de jeugd op een “groot veld” gaat voetballen, is er een scheidsrechter nodig. Wij hebben 
weliswaar een aantal enthousiaste leden of betrokkenen die regelmatig een wedstrijd fluiten, alleen is de poule 
waaruit wij kunnen putten, de afgelopen jaren wel wat leger geworden. We zijn derhalve dringend op zoek naar 
nieuwe aanwas. Wanneer dit je wat lijkt, meld je dan bij het jeugdbestuur.  

Mocht het voorkomen dat wij een keer geen scheidsrechter kunnen vinden voor het fluiten van een wedstrijd van 
het team van uw zoon of dochter, dan zal er in het programma bij de scheidsrechter “een ouder” staan. Dit moet 

dan in het team worden opgepakt. Maar zover laten we het toch niet komen?! 

Arie Booij  

Voorzitter jeugdbestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
Jaarverslag Sponsorcommissie 
 
2019-2020 beloofde voor velen een mooi en sportief seizoen te worden. Ware het niet dat er een, toen nog 
onbekend, virus om de hoek kwam kijken en zich nestelde in Nederland. Zo werd ook VV Oosthuizen keihard 
getroffen en hadden we geen idee wat ons te wachten zou staan. Abrupt werden alle wedstrijden afgelast en 
konden we vrijwel niets op de vereniging.  
Velen van ons zijn getroffen door het virus, direct of indirect. We leven dan ook mee met hen die getroffen zijn. 
De sponsorcommissie realiseert zich dat er sponsoren zijn die moeten snijden in kosten en dat sponsoring in zo’n 
geval op een laag pitje kan worden gezet.  
We denken daarin mee en accepteren geen opzegging vanwege het coronavirus, uiteraard alles als maatwerk. VV 
Oosthuizen is een financieel gezonde vereniging en heeft dit te danken aan onder andere trouwe sponsoren. 
Daarom kunnen we op deze manier iets terug doen en zijn we niet alleen bezig met VV Oosthuizen maar nu dus ook 
andersom voor de sponsoren.  
 
Ook hadden we afgelopen seizoen het trieste bericht dat trouwe sponsor Han Ory plotseling overleed. Vol ongeloof 
en op zeer jonge leeftijd overlijden, dat past niet binnen onze gedachte. Zo herinneren we Han als iemand die 
klaarstond voor de vereniging, voor zijn dochters maar als sponsor wilde hij nog weleens iets extra doen. In overleg 
met Miranda Ory laten we dit seizoen het bord van Timmerbedrijf Ory langs het A-veld hangen, als eerbetoon naar 
Han.   
    
De sponsor-vriendenavond was weer geslaagd. De wijnproeverij van Eddie Aarse was een leuk idee om de sponsoren 
mee te nemen door een leuke interactieve avond. Natuurlijk weer met heerlijke hapjes maar er ging voor velen 
een hele wereld open wat wijn en een hapje met je smaak kan doen. Aan het einde van de avond was er voor 
iedereen een heerlijke fles wijn, als verlaat kerstgeschenk, door velen gewaardeerd.  
 
Nieuwe sponsoren hebben we mogen begroeten. Het is altijd weer fijn om weer een mooi nieuw bord of een 
shirtsponsor erbij te mogen krijgen en levert dit voor de sponsorcommissie energie op om er nog harder voor de 
leden tegenaan te gaan.  
Daarnaast en helaas nemen we ook soms afscheid van sponsoren om welke reden dan ook. Het valt de 
sponsorcommissie vaak zwaar wanneer er een opzegging komt. De sponsorcommissie zet zich in voor de sponsoren 
en zorgt er mede voor dat VV Oosthuizen is tot wat het nu is. Echter, bij sommige opzeggingen kan de 
sponsorcommissie zich niet verenigen met de reden ervan. Dit vergeten we dan ook snel en gaan volle kracht 
vooruit om nieuwe sponsoren te werven.  
Kent u een nieuwe vriend of sponsor met een maatschappelijke betrokkenheid? Laat het ons meteen weten via 
sponsorcommissie@vvoosthuizen.nl.  
 
Komend seizoen zullen we ons weer bezig houden met het zoeken van nieuwe vrienden en sponsoren. Krijgen we 
dan eindelijk het vriendenbord vol? Krijgen we en houden we dan eindelijk het A-veld vol? Help ons daarmee en 
spoor anderen aan om even een korte mail te sturen naar sponsorcommissie@vvoosthuizen.nl of spreek gewoon 
iemand van ons aan en regelen we het vaak meteen.   
Rest ons u allen een gezond en sportief voetbalseizoen te wensen.  
 
Graag tot snel op onze VV.  
 
 
Namens de Sponsorcommissie,  
 
Albin Zwiers, voorzitter sponsorzaken 
Michel Kochheim, financiële sponsorzaken 
Matthijs de Groot, algemeen commissielid sponsorzaken 
Michiel de Groot, algemeen commissielid sponsorzaken 
Jeep Hamstra, administratief commissielid sponsorzaken 
 

 

 


