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Voorwoord jaarverslag 2021-2022 
 
 

Het seizoen 2021-2022 heeft zeker in de 1e helft van de competities weer in het teken gestaan van de Corona 
maatregelen. Vanaf oktober hebben we weer een aantal maanden niet volop kunnen sporten. Gelukkig is begin 
februari weer een aantal maatregelen verruimd, zodat de voetbalcompetities weer opgestart en ook volledig 
uitgespeeld zijn.  
 
Als gevolg van de Coronamaatregelen waren wij genoodzaakt om ons 75-jarig jubileumfeest grotendeels uit te 
stellen naar 2022. De geplande activiteiten in het najaar van 2021 hebben we verplaatst naar het voorjaar van 
2022. De start van de festiviteiten begon met de sportveiling op 8 april. Dankzij de vele aanwezigen en gulle 
biedingen hebben we een fors bedrag binnengehaald voor de club, waarmee we een mooie buffer hadden voor de 
activiteiten die volgden. Wat hebben we genoten van de wedstrijden tegen Lucky Ajax en de Rebellen en hoe mooi 
was de ladies day and night! Een jubileum in een jubileum; 50 jaar damesvoetbal bij VV Oosthuizen is ook iets wat 
ons uniek maakt. De reünie en feestavond werden goed bezocht en een aantal leden werd benoemd tot lid van 
verdienste. Het voetgolf-toernooi en als afsluiter de fifties party. Wat hebben we genoten met en van elkaar. Een 
enorm woord van dank naar de jubileumcommissie en andere vrijwilligers die al deze activiteiten tot groot succes 
hebben gemaakt waar we met trots op terug kijken.  
 
Begin augustus bereikte ons het zeer verdrietige bericht dat Loek Petiet was overleden. Loek was een zeer 
betrokken en actief lid alsmede lid van verdienste van onze vereniging. Als trainer, lid van de onderhoudsploeg en 
grensrechter van het eerst, maar vooral supporter van onze club en zijn kinderen en kleinkinderen in het bijzonder 
zullen wij Loek blijven herinneren. Wij wensen de nabestaanden alle sterkte om dit verlies te dragen! 
 
Uit vele reacties van bezoekende verenigingen, sporters en supporters, blijkt de waardering voor ons complex. 
Alles ziet er altijd goed onderhouden uit. Geen rommel in en om de velden, goed onderhouden beplanting, de 
velden zijn allemaal keurig verzorgd afgewerkt en de keurige aankleding met reclameborden is iets waar we trots 
op kunnen zijn. Dit is voornamelijk te danken aan het vele en goede werk van de mensen van onderhoud. Dag in 
dag uit zetten zij zich voor onze club, jullie dus, is. Prima werk! Laat het een keer blijken en spreek het uit, ze 
verdienen het.  
 
In dit het jaarverslag 2021-2022 zijn de verslagen van diverse commissie opgenomen. Deze geven goed weer wat er 
het afgelopen jaar is gebeurd en bevatten zo nu en dan ook een blik op de toekomst. Goed om te lezen dat onze 
vereniging, ondanks de moeilijke jaren als gevolg van corona, er financieel goed voor staat. De hand op de knip 
wanneer nodig en alert zijn op subsidiemogelijkheden en steunpakketten zorgen voor een positief financieel 
resultaat.  
 
Op sportief gebied was 2021-2022 een goed jaar. De meeste teams draaiden lekker mee in de competities en hoe 
mooi was het dat in het jubileumjaar zowel de dames 1 als de dames 2 kampioen werden. Gelet op de resultaten 
van de herenselectie en de klik die er was en is hebben we het contract met Edwin Degenaars al vrij snel in het 
jaar verlengd. Inmiddels is George Breidenbach als trainer van het 2e aangesteld en is de staf voor 2022-2023 
daarmee weer compleet. Bij de dames zullen Pascal en Eddie de kar gaan trekken. Mooie ontwikkelingen die weer 
veel vertrouwen voor het komend seizoen geven. Helaas is ons vlaggenschip in een bijzondere competitie dit jaar 
ingedeeld en moeten we vele keren richting Haarlem en omstreken. 
 
Zoals uit bovenstaande blijk, gebeurt er van alles binnen onze mooie vereniging. Laten we met z'n allen de 
schouders er onder blijven zetten zodat dit ook in de komende jaren door kan gaan. Tot slot dankt het bestuur alle 
vrijwilligers, ouders, ondersteunende leden en sponsoren en iedereen die we vergeten zijn te noemen voor hun 
bijdrage aan onze vereniging. Zonder hen was VV Oosthuizen niet de vereniging die we nu zijn. 
 
Het bestuur 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

Financieel verslag seizoen 2021-2022 
 
Na de vervelende corona periode met veel beperkingen hebben wij het jubileum jaar in het eerste halfjaar van 
2022 toch nog kunnen vieren. Vanaf januari 2022 hebben wij diverse evenementen op onze accommodatie gehad. 
Van Ladies Day tot Lucky Ajax en van reünie tot Henk Weenink jeugd Toernooi en uiteraard de veiling welke een 
heel mooi bedrag voor de vereniging heeft opgeleverd. 
Het financieel jaar 2021-2022 hebben wij met een positief resultaat kunnen afsluiten van € 12.243. Als vereniging 
hebben wij een eigen vermogen per 30-6-2022 van € 231.012. Een liqiditeit van € 73.737 op de bank en een 
financieringen van totaal € 55.823. De club staat er dus gezond voor en dat komt door alle betrokken sponsoren, 
leden en vrijwilligers die de vereniging trouw zijn en blijven. 
Ik zal niet alle begrotingsposten afzonderlijk gaan bespreken deze zijn na te lezen in de financiële overzichten 
welke zijn toegevoegd in het jaarverslag. Belangrijke afwijkingen of gebeurtenissen zal ik hieronder kort 
toelichten.  
 
Balans: 
In de balans is de post voorraden gestegen met € 14.700 t.o.v. van vorig seizoen. Dit komt voor € 9.500 door 
voorraden kantine i.v.m. de evenementen en restant is voorraad kleding webshop. Post liquide middelen is ondanks 
het positieve resultaat gedaald met € 13.000. Dit komt grotendeels omdat wij in het seizoen 2021-2022 ervoor 
hebben gekozen om € 20.000 vervroegd af te lossen op de huidige financieringen. Dit verlaagd de begrotingspost 
rentelasten en maakt de vereniging minder afhankelijk van externe financierder. Overige schulden zijn hoger 
omdat o.a. de vergoedingen van jeugdtrainers pas in juli daadwerkelijk zijn overgemaakt.  
  
Winst en verlies: 
Kantine opbrengsten zijn lager dan begroot en dat komt mede door de beperkingen in december en januari. 
Sponsorinkomsten zijn gestegen mede door extra reclameborden en uitbreiding van het vriendenbord. Onder de 
evenementen staat de opbrengst van de veiling van € 18.345 welke ook deels als dekking voor evenementen is 
gebruikt. Aan overheidssteun hebben wij afgelopen seizoen € 18.696 ontvangen. Bij huisvesting hebben wij € 3.200 
als compensatie vanuit de gemeente ontvangen. Kantinekosten zijn hoger door o.a. aanschaf van nieuwe 
pinautomaten om de doorstroom wij evenementen te verhogen. Op een aantal zaken is versneld afgeschreven en 
daarom is deze afwijkend met de begroting.   
 
De begroting voor het seizoen 2022-2023 zijn wij weer uitgegaan van een neutrale begroting. Als verenging staan 
wij er financieel goed voor en daarom hebben wij als voorstel om de contributie voor komend seizoen niet te 
verhogen. Ook willen wij de kantine prijzen komende maanden zolang als mogelijk gelijk houden aan het huidige 
prijspeil. Wel krijgen wij als vereniging te maken met verhogingen vanuit leveranciers maar dit proberen wij op te 
vangen door o.a. kritisch te zijn op eigen verbruik bij de bar/keuken. Ook blijven wij kritisch kijken naar 
onderhoudszaken en nieuwe investeringen.  
 
Als bijlage nog een overzicht van het energieverbruik van de laatste jaren. Hierin is ook zichtbaar wat de 
zonnepanelen ons jaarlijks terug leveren via de energierekening. Qua energieprijzen zitten wij nog tot de zomer 
van 2023 aan een vast contract dus daar voelen wij de nadelen op dit moment nog niet van. 
 
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 2021-2022 
 
 
Inleiding 
Ons jubileumjaar startte met nog restricties door Corona waardoor we de festiviteiten moesten uitstellen…. Maar 
die verloren tijd hebben we dubbel en dwars weer ingehaald… 
 
Ik kan jullie vertellen wat we allemaal gedaan hebben afgelopen jubileum jaar aan voetbal dingen, maar dit horen 
jullie terug in dat wat de heren hebben geschreven.  
 
Ik als Secretaris 
Zoals jullie mogelijk wellicht gehoord hebben, stop ik na dit seizoen als Secretaris. Deze keuze maak je niet 
zomaar van de ene op de andere dag. Ik heb dit altijd gedaan uit liefde voor de sport en voor de vereniging.  
Ik zie binnen de vereniging meerdere Vrijwilligers die zich met hard en ziel inzetten en hun hele privé soms 
opzijzetten voor de voetbal…Vrijwilligers die zich telkens weer beschikbaar stellen om te helpen, van hand en 
spandiensten tot het echte zware werk. Wat kunnen we als vereniging trots zijn op al die harde werkers die dag en 
nacht klaar staan voor ONZE VERENIGING.  
 
Zelf kies ik er nu bewust voor om iets minder hard te werken voor onze mooie club en om meer naar mijn innerlijke 
ik te luisteren. Waar heb ik behoefte aan…. Neemt niet weg dat ik helemaal niet meer op de club zal komen. Maar 
ga HOPELIJK net als jullie eerdaags even op mijn gemak kijken waar is er binnen de Vereniging nog behoeft aan. 
Want helemaal de Club verlaten voelt toch ook erg gek…Kijken jullie met mij mee naar mogelijke vacatures?? 
 
Tot slot  
Tot slot wil ik altijd graag nog een blik in de toekomst werpen, Dit keer zal ik dromen over de toekomst…Ik wens: 

•  Dat we de komende jaren meer vrijwilligers krijgen zodat de draaglast meer verdeeld zal worden onder de 
vrijwilligers en dat iedereen even op adem kan komen. Want zoals jullie zullen begrijpen waren de 
afgelopen Corona jaren een zware belasting op menig Vrijwilliger! 

• Dat we geen restricties meer hebben komende jaren door Corona! 
 
Rest mij nog om jullie een mooi voetbaljaar te wensen voor seizoen 22/23!! 
 
 
 
 
Virginia Elzinga (secretaris@vvoosthuizen.nl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Jaarverslag Ledenadministratie seizoen 2021-2022 
 

Op 1 september hadden we 357 leden. Dat zijn er 26 minder dan vorig jaar. Een aantal redenen zijn hiervoor aan te 
wijzen. Corona heeft zeker invloed gehad dat door geen trainingen en spelen en ook een te hoge indeling bij het 4e 
team de animo steeds minder werd en daardoor een groot aantal spelers van onder andere het 4e team zijn 
gestopt. Het 4e team en 5e team is nu het 5e team geworden. Vorig seizoen is men begonnen met 2 dames teams. 
Ze hadden elkaars hulp zeker nodig, maar ook daar aan het einde een aantal dames gestopt, zodat we met 1 dames 
team dit seizoen ingaan. Het 2e zaalvoetbalteam van de dames stopte er halverwege het seizoen al mee. Positief is 
te melden dat er een nieuw 4e team is opgericht, waardoor enkele spelers weer lid geworden zijn.  Helaas krijg ik 
zo vlak voor de start van de competitie nog namen door van leden, die al gestopt zijn of alsnog gaan stoppen. Na 
de leidersvergaderingen heb ik een aantal nieuwe leiders lid kunnen maken van de club. Ook positief is te melden 
dat bij de jongste jeugd ik nog steeds aanmeldingen binnen zien komen en relatief weinig afmeldingen. De jongste 
afdeling groeit dus nog steeds en dat is een zeer goede zaak.  
 
Iedereen heeft afgelopen seizoen zijn contributie betaald en daar mogen we best trots op zijn met deze hulp van 
de ouders en leden in de toen moeilijke tijden. Alle Verklaringen Omtrent Gedrag zijn inmiddels van alle leiders en 
trainers geregeld en voor de nieuwe trainers en leiders worden op korte termijn benaderd om dit te regelen.  
 
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. Dus geef bij wijziging van adres, telefoonnummer of 
emailadres dit meteen aan mij door.  
 
Jeep Hamstra (ledenadministratie @vvoosthuizen.nl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



    

 

Jaarverslag Voetbalzaken seizoen 2021-2022 
 
Seizoen 2021-2022  is de competitie gelukkig uitgespeeld en zit erop.  
Als we naar de resultaten kijken van de selectie zijn die nogal wisselend geweest. Dit komt vooral door de vele 
blessures en corona waardoor er vele wisselingen in de bezetting van het 1e en 2e elftal waren. Hierdoor is er 
misschien ook wel een hele positieve ontwikkeling ontstaan. Hierdoor kregen verschillende jeugdtalenten een kans 
bij de selectie en inmiddels hebben deze talenten al gedebuteerd in zowel het 1e als 2e team. Voor een kleine 
dorpsclub als vv Oosthuizen mag je daar best wel trots op zijn. Voor het nieuwe seizoen 2022-2023 betekent dat 
hopelijk meer concurrentie binnen de selectie, wat ook weer een positief gevolg kan hebben. 
 
In de lagere senioren, inclusief het 7 tegen7 team, is afgelopen seizoen veel energie gestoken door Jeep Hamstra 
als coördinator, waarvoor ook grote dank.  Er is regelmatig overleg met de aanvoerders geweest om alles in goede 
banen te leiden en eventuele personele problemen onderling op te lossen.  Groot probleem afgelopen maanden was 
ook hier dat er diverse wedstrijden bij zowel 3e , 4e , als 5e omgezet / afgelast moesten worden mede door de 
corona perikelen.   
Dit alles heeft er toe geleid dat een deel van het  4e en 5e samen zijn gegaan en gaan spelen als 5e team in het 
nieuwe seizoen. Het nieuwe team dat we bij de club hebben gekregen is het vriendenteam dat als 4e elftal gaat 
spelen. Dit is grotendeels op initiatief van Jesse Rutz ontstaan.  
We wensen deze mannen veel succes. 
 
Bij de Vrouwen 1 en 2 is het afgelopen seizoen ook niet makkelijk geweest om met twee teams te kunnen spelen. 
Diverse wedstrijden werden verplaatst om zo toch de wedstrijden van beide teams  te kunnen spelen en er werd 
onderling veel gewisseld  en gerouleerd om dit voor elkaar te krijgen. 
Hierbij was ook regelmatig de hulp van diverse MO17 talenten.   
Maar het mooie is dat er in het 50 jarig bestaan van het damesvoetbal en in het75 jarig jubileumjaar  beide teams 
KAMPIOEN zijn geworden. Hoe knap is dat in zo’n moeizaam seizoen dan toch zo’n mooi resultaat. Helaas zal er in 
het nieuwe seizoen 1 Vrouwen team zijn maar hopelijk net zo succesvol als  
afgelopen seizoen. 
 
Vanaf december 2021 ben ik als bestuurslid  voetbalzaken ook nu en dan aangeschoven bij jeugd 
bestuursvergaderingen, zodat ik op de hoogte ben wat er in de jeugdafdeling gebeurt en speelt. Mooie ontwikkeling 
in het Jeugdbestuur is dat Remco Schurink het stuk voetbalzaken daar op heeft gepakt. Samen hebben wij 
regelmatig contact zodat ik ook hier de ontwikkelingen kan volgen.  
De invulling van Remco ontlast weer andere mensen binnen het jeugdbestuur.  
 
Monique van Veen zal als technisch jeugd coördinator/ voetbalkadercoach binnen de club actief zijn bij de 
jeugdtrainers. Met haar achtergrond van zowel jongens, meisjes en vrouwen trainer is dit voor de club hopelijk een 
prachtige toevoeging voor de jeugdafdeling.  
Monique  gaat de cursus Voetbalkadercoach volgen vanaf 5 oktober2022 en gaat zelf de MO20 trainen en 
begeleiden. Daarnaast gaat Monique de overige Jeugdtrainers begeleiden en ondersteunen. Zelf ben ik gekoppeld 
als praktijkbegeleider van Monique tijdens deze cursus. Inmiddels hebben we de eerste jeugdtrainers bijeenkomst 
gehad op maandag 12 september. 
Deze avond stond puur in het teken van wat de cursus van Monique gaat inhouden en is er besproken hoe er op dit 
moment per groep wordt getraind. Vanuit verschillende thema´s die tijdens de cursus behandeld zullen worden 
gaan we kijken hoe we dit per leeftijdsgroep kunnen implementeren in de toekomst. Doel zal zijn om in de 
toekomst daar een rode draad door de jeugdtrainingen heen te laten gaan. Om dit te gaan realiseren is er vanuit de 
cursus ook een werkgroep nodig vanuit jeugdtrainers, leiders en eventueel ook  bestuursleden om zo voldoende 
draagvlak binnen de club te creëren zodat dit plan succesvol kan worden. Inmiddels hebben diverse mensen zich 
hiervoor opgegeven hiervoor dank alvast. 
Wij wensen haar vanuit het bestuur veel succes met deze nieuwe uitdaging 
 
Zoals in het jubileumnummer van juli al vermeld heeft hoofdtrainer Edwin Degenaars zijn contract nog voor een 
seizoen verlengd en hebben we afscheid genomen van Mike van Mierlo die 3 seizoenen met volle overgave het 
tweede elftal heeft getraind en begeleid. Ook waren we rond met een opvolger voor het tweede elftal Harry 
Sierkstra,  maar hij besloot 20 augustus toch niet te komen. Dit gaf natuurlijk de nodige onrust zo vlak voor het 
begin van de competitie.   
Gelukkig was Ron Jonker bereid om Edwin te assisteren en later ook Richard Boor om voorlopig de training ieder 
voor 1 avond in te vullen.  
In die periode waren we uiteraard druk op zoek naar een geschikte kandidaat voor het tweede elftal. Plots was er 
een tip van Remco Schurink: hij had een oud trainer van Oosthuizen George Breidenbach gesproken en gepolst of 



    

 

hij beschikbaar was en interesse had om het tweede de rest van het seizoen te trainen. Hierop kwam als positieve 
reactie dat hij bereid was tot een gesprek en dus zijn Edwin Degenaars en ikzelf op zondag 18 september met 
George om tafel gegaan om kennis met elkaar te maken en te kijken of er ook een klik zou zijn met Edwin. Dit 
verliep allemaal zeer voorspoedig en na snel schakelen met de penningmeester om een contract te regelen  hebben 
we met elkaar afgesproken dat George donderdag 22 september voor eerste keer voor de groep zou staan. 
We zijn er uiteraard heel blij mee dat alsnog op korte termijn de plotseling open gevallen vacature ingevuld  kon 
worden. Ron en Richard hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage afgelopen maand bij de selectie trainingen en 
jullie kunnen nu gelukkig weer jullie eigen taak oppakken. 
 
Verder zijn we blij dat Ron Jonker weer terug is op ‘zijn oude nest’ en als leider bij het 1e al gestart was in laatste 
wedstrijden afgelopen seizoen en dit ook komend seizoen blijft doen. 
Voor het 2e elftal waren we rond met een leider, maar ook die gaf eind augustus aan het niet te gaan doen. 
Hiervoor hebben we nu Thomas Petiet bereid gevonden om dit op zich te nemen, omdat hij voorlopig toch niet kan 
spelen door een blessure. Top dat hij dit wil doen.  
Pascal Slaghuis blijft de Vrouwen trainen samen met Eddie Aarse en ook Richard Boor zal als keeperstrainer er nog 
een seizoen aan gaan plakken. We zijn heel blij met deze mannen. 
Hiermee is de technische staf zowel bij de Mannen als de Vrouwen bijna rond. Alleen ontbreekt het nog aan een 
verzorger(ster) hierover was ik nog in gesprek en heb helaas geen positief antwoord gekregen dus mocht iemand 
suggesties of tips hebben dan hoor ik het graag. . 
 
Tevens heb ik Pieter Rol enthousiast gekregen om mij te ondersteunen in technische zaken als  
TC lid bij de selectie Mannen. 
Mede omdat ikzelf in Alkmaar woon en dus niet constant bij alles zelf aanwezig kan zijn, liep ik al langere tijd met 
dit idee rond. Mede door de corona periode,  waarin niet altijd gevoetbald werd,  was het best moeilijk om iemand 
hiervoor te benaderen. Nu we weer volop gaan voetballen is dit een mooi moment om hier invulling aan te gaan 
geven.   
 
Tot slot wens ik iedereen alvast een sportief en succesvol seizoen 2022-2023 toe. 
 
Sportieve groet, 
Ron Petiet  
Voetbalzaken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Jaarverslag Jeugd 2021-2022 
 
In het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer veel kunnen voetballen. Alle beperkingen die ons waren opgelegd 
zijn gelukkig weer voorbij. Wat we helaas wel zien is dat het aantal jeugdleden, mede door de pandemie, iets is 
afgenomen. Gelukkig is er aanwas in de jongste jeugd, maar naarmate de jeugd ouder wordt hebben we gezien dat 
er meer leden zijn gestopt of stoppen in vergelijking tot andere jaren. Dit moeten we zien te stoppen, want uit 
deze teams moet natuurlijk weer de aanwas voor onze seniorenteams komen. Dat hoeft niet altijd de selectie te 
zijn (wat we natuurlijk wel hopen) maar met elkaar in een vriendenteam voetballen kan ook bij onze club. Goed 
om te zien dat we dit jaar zo een team hebben, het nieuwe 4e elftal waarmee een aantal jonge jongens gelukkig 
behouden is voor de club! 
 
Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van weer vooruitkijken. Dat moet natuurlijk altijd, maar nu 
Corona voorbij is kunnen plannen die al wat langer op de plank lagen uitgevoerd worden. Met ingang van het 
seizoen 2022-2023 zal bijvoorbeeld Monique van Veen gaan fungeren als TJC (technisch jeugd coördinator) en zal 
zij samen met Ron Petiet vanuit bestuur (voetbaltechnische zaken) onze jeugdtrainers gaan begeleiden en helpen 
om zichzelf en daarmee hun teams verder te ontwikkelen en voetballen bij VV Oosthuizen nog leuker te maken. 
Aan de trainers ook de oproep hier gebruik van te maken, want alleen met een goede wisselwerking zal dit tot 
goede resultaten kunnen gaan leiden.  
 
Wat ook een mooie en goede ontwikkeling is, is dat er een aantal personen is opgestaan om in het jeugdbestuur te 
willen komen. Onder het mom van “als je wilt dat er iets verandert, kan je daar maar beter onderdeel van zijn in 
plaats van kritiek te leveren” hebben René Duim, Wouter de Lange, Michel Kochheim en Natascha van den Hudding 
zich beschikbaar gesteld als lid van het jeugdbestuur. Wij zijn daar erg blij mee. Nieuwe ideeën en een frisse wind 
is altijd goed. Welkom allen en veel plezier vooral met jullie nieuwe taken! Wat dit ook betekent is dat Jeroen 
Petiet, Richard Boor en Richard van der Leij een stapje terug gaan doen. Gelukkig blijven deze clubmensen pur 
sang zich inzetten voor de club en hebben ze aangegeven altijd bereid te zijn te helpen waar nodig. Een voorbeeld 
voor velen. Mannen (nogmaals) bedankt voor jullie tomeloze inzet de afgelopen jaren. Dank vanuit ons, maar 
vooral vanuit de kids waarvoor jullie je zo ingespannen hebben.  
 
Al sinds jaar en dag is Vroom Funderingstechnieken de hoofdsponsor van onze jeugd. Ook het komend seizoen zal 
dat weer het geval zijn, waar wij enorm blij mee zijn. Jaarlijks gaan we namens de sponsorcommissie en het 
jeugdbestuur bij Vroom langs. Wat elk jaar weer mooi is, is om te zien hoe gepassioneerd Vroom (Peter red.) over 
het bedrijf weet te vertellen en dat aan het sportieve koppelt. Wat zijn we blij met zo een sponsor! Wij willen 
(Peter) Vroom weer voor bedanken voor hun steun en vertrouwen in de club. Ook een speciaal woord van dank 
(zonder alle andere sponsoren tekort te doen) gaat uit naar Paul (Plus) Vreeswijk. Elke zaterdag weer zorgde Plus 
Vreeswijk ervoor dat de jeugd een gezonde versnapering had in de rust. Fantastisch dat deze actie die een paar 
jaar geleden gestart is, nog steeds door Paul wordt voortgezet. 
 
Eind augustus en begin september hebben we een tweetal bijeenkomsten voor de leiders van de jeugd- en 
seniorenteams gehouden wat we veel praktische punten besproken hebben. We zijn ingegaan op zaken als het 
digitaal wedstrijdformulier, normen en waarden binnen de club, de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de wastas, 
rijden naar een uitwedstrijd, vlaggen bij een wedstrijd, materiaal en trainingstijden et cetera. Een goede opkomst 
en goede vragen van meer ervaren leiders en nieuwe leiders. Erg mooi te zien hoe enthousiast deze mensen zijn. 
Ook jullie veel succes en plezier met jullie teams het komend jaar.  
 
Namens het jeugdbestuur,  
Arie Booij  

 

 

 

 

 

 


