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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2010 - 2011 
 

In memoriam 
In het seizoen 2010 – 2011 zijn er 3 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 

- Jaap Klein, overleden op 11-08-2010, 94 jaar, was 81 jaar lid van onze vereniging (dus 1 jaar na de oprichting). 

- Jaap Sluis, overleden op 13-12-2010, 84 jaar. 23 jaar lid, oprichter van de kabouters. 

- Atty van Vliet – Kuyt, overleden op 30-06-2011, 78 jaar, 41 jaar lid. 

 

 

Commissies 
Het jaarverslag beoogt een overzicht te geven van de activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging. De 

activiteiten worden gecoördineerd door de daartoe aangestelde commissies. Voor de volledigheid wordt een 

overzicht gegeven van de commissies per 30 juni 2011. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Dirk Teeuwissen  

Activiteitencommissie Mariska de Jonge Anita Campbell 

Communicatiecommissie Anita Campbell  

Vrouwenbestuur Hendrik Brands  

Jeugdbestuur Jan Slokker  

Kantinecommissie Kick Krijnen Paul van Rooij 

Kascommissie Gert van Brummelen - 

Normcommissie Aart Zeeman - 

Redactiecommissie Anita Campbell 

Statutencommissie Harry Gielen Koos Bakker 

Seniorencommissie Koos Bakker  

Sponsorcommissie Gijs Visser Paul van Rooij 

Technische commissie Vacant 

Toernooicommissie Sabine Borchert Jan Slokker 

Wedstrijdcommissie Willem Snel Koos Bakker 
 

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft elke commissie haar contactpersoon in het hoofdbestuur of is de voorzitter 

zelf al lid van het hoofdbestuur. Dit is mede gevat in een beschikbaar organogram. 

 

 

Wat zoal passeerde… 
 

Seizoensopening 

Voor de derde maal op rij was in augustus de seizoensopening met een gevarieerd programma. Naast de diverse 

activiteiten, zoals kabouterinstuif, schietkanon en ballonnenwedstrijd, werd er ook al serieus gespeeld. Er waren 

veel bekerwedstrijden; o.a. Zuidvogels 1 speelde tegen NSC, Dames 1 tegen Valleivogels. Daarnaast speelden de 

veteranen tegen een team van Ajax en de B1 tegen de dames van FC Utrecht. 
 

Nike Voetbaldagen bij Zuidvogels 

In augustus 2010 zijn de KNVB / Nike Voetbaldagen weer bij Zuidvogels gehouden. Alhoewel de organisatie in 

handen is van de KNVB, hebben veel vrijwilligers van Zuidvogels een taak om de accommodatie en 

kantinebezetting tot in de puntjes te verzorgen. Van de KNVB ontvingen we wederom de complimenten, echter 

op een voortzetting van de samenwerking kon, mede door veranderingen bij de bond, niet worden gerekend. 
 

AED-trainingen 

Woensdag 17 november 2010 heeft de eerste groep van deelnemers van de reanimatietraining de 

herhalingsavond gehad. De 2e sessie AED-training heeft bij Zuidvogels plaatsgevonden op woensdagavond 26 

januari 2011. Nieuwe aanmeldingen en ook enkele “herhalers” van de eerste groep waren aanwezig. 
 

Koninginnedag 

Dit jaar werden op verzoek van de Huizer Oranjevereniging, de activiteiten rondom het voetbal weer in ere 

hersteld op zaterdag 30 april 2011. Was het vroeger 1 wedstrijd, nu 13 derby’s. Van jong tot ouder en met 

diverse selectieteams betreden beide clubs vanaf 10.00 uur het “strijdperk”. Op de velden van “Zuid” wordt er 

gespeeld op basis van respect. Het was de hele dag zon en een hele dag Zuidvogels – Huizen, met ’s middags de 

aftrap op het hoofdveld van Zuidvogels door de burgemeester en de voorzitter van de Huizer Oranjevereniging 

voor de wedstrijd tussen de hoofdmachten. 
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Keepersdag 

De jeugdspelers in de F, E, D, of C konden een keeperstraining volgen op de tweede Keepersdag op 4 mei 2011. 

Ook vele spelers van buitenaf waren aanwezig, in totaal deden 120 enthousiaste deelnemers mee. Voor de 

omlijsting was er voor elk wat wils en fraaie prijzen beschikbaar. 

 

 

Kampioenen 
HSV De Zuidvogels kan met trots 10 kampioenen feliciteren. De kampioenen zijn op 27 mei 

gehuldigd op het evenementenplein. In een gezellige sfeer werden de teams MB1, MB2, MD1, 

A1, D2, D5, E13, F2, F3, F10 op de foto gezet. 

 

 

Prestaties 
Senioren  A-junioren  D-pupillen (voorjaar) F-pupillen (voorjaar) 

1 5 (14) A1 1 (14) D1 7 (11) F1 6 (6) 

2 4 (11) A2 4 (11) D2 1 (6) F2 1 (6) 

3 7 (10)   D3 3 (6) F3 1 (7) 

4 4 (10)   D4 4 (6) F4 5 (6) 

5 5 (12) B-junioren  D5 1 (6) F5 6 (6) 

6 8 (14) B1 5 (14) D6 3 (6) F6 3 (6) 

7 7 (11) B2 (vrj.) 8 (8) D6 3 (6) F7 4 (6) 

8 9 (12)  B3 (vrj.) 6 (6) E-pupillen (voorjaar) F8 2 (6) 

9 4 (11)   E1 3 (14) F9 5 (6) 

10 8 (11)   E2 5 (6) F10 1 (6) 

11 2 (11)   E3 6 (6) F11 6 (6) 

  C-junioren  E4 3 (5) F12 4 (7) 

VE1 6 (11) C1 6 (12) E5 5 (6)  

  C2 (vrj.) 2 (8) E6 5 (6)  

Dames  C3 (vrj.) 3 (8) E7 7 (8) Meisjes (voorjaar) 

DA1 5 (12) C4 (vrj.) 6 (6) E8 5 (6) MB1 1 (8) 

DA2 11 (11)   E9 5 (6) MB2 1 (6) 

    E10 5 (5) MC1 3 (12) 

    E11 5 (6) MC2 3 (12) 

( ) = aantal teams in competitie  E12 5 (6) MD1 6 (8) 

    E13 1 (8) MD1 7 (8) 

Alle kampioenen gefeliciteerd!    ME1 1 (5) 

     

 

 

Bestuur 
Samenstelling hoofdbestuur 

Op 30 juni 2011 bestaat het bestuur uit: voorzitter ad interim Jan Slokker, secretaris Koos Bakker, 

penningmeester vacature en de leden Hendrik Brands, Anita Campbell, Dirk Teeuwissen en Paul van Rooij. 
 

Algemene Vergadering 

Op 1 november 2010 en 23 mei 2011 zijn de Algemene Vergaderingen gehouden. 

Maandag 1 november 2010 is de Algemene Vergadering (2e deel) gehouden. De vergadering is prima verlopen 

en de gebruikelijke agendapunten zijn met instemming van de vergadering behandeld. Penningmeester Hans van 

Loon en jeugdvoorzitter Jan Slokker waren aftredend en werden herkozen. John Visscher was reeds afgetreden. 

Op 23 mei 2011 vindt de voorjaarsvergadering plaats. De begroting en het voorstel voor de contributieverhoging 

wordt besproken en aangenomen. De vacante plek in het bestuur wordt ingevuld door Paul van Rooij, die zich 

met name met commerciële zaken gaat bezighouden. 
 

Arnold Postmus 

Arnold Postmus heeft in de Algemene Vergadering van 23 mei 2011 aangekondigd in het najaar zijn functie als 

voorzitter te beëindigen. 10 jaar voor z’n verantwoordelijke taak is een mooie tijd en hij wil de ruimte geven aan 

nieuwe initiatieven. Om persoonlijke redenen geeft Arnold eind juni 2011 te kennen gegeven zijn functie in het 

hoofdbestuur met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen. Wij betreuren dat en danken Arnold voor zijn 

werkzaamheden en inzet. Wij gaan op zoek naar een waardige vervanger en tot die tijd treedt Jan Slokker op als 

Ad Interim. 
 

Hans van Loon 

Om persoonlijke redenen heeft Hans van Loon in de Algemene Vergadering van 23 mei 2011 te kennen gegeven 

zijn functie in het hoofdbestuur met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen. De motieven licht Hans aan 
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de vergadering kort toe. Hans geeft aan het volledige boekjaar nog af te ronden, edoch als administrateur en niet 

als bestuurder. Wij danken Hans voor zijn, gedurende 10 jaar, vele werkzaamheden en enorme inzet. Wij gaan 

op zoek naar een waardige vervanger. 
 

Bijeenkomsten / vergaderingen 

Naast de organisatie en activiteiten op ons sportcomplex zet het bestuur zich ook in op aanverwante gebieden. 

Zo is het bestuur o.a. aanwezig geweest bij bijeenkomsten van KNVB, over veiligheid, excessen en 

bestuursorganisatie van de bond; Gemeente Huizen inzake Mulock Houwerschool, kunstgrasvelden en alcohol & 

jeugd; Sportplatform inzake vrijwilligersbeleid en sponsorbeleid. 
 

Hart van Zuidvogels 

Sinds november 2009 is een groep actief, genaamd Hart van Zuidvogels. Vanuit de drie werkgroepen is er 1 

actief gebleven. De werkgroep technische zaken kwamen met een uitgebreid plan. Kern daarvan was dat de A1 

bij de senioren TC gevoegd zou worden en alle afdelingen uniform zouden worden ingedeeld. Uiteindelijk bleek 

de impact voor de vereniging vooralsnog te groot. 

 

 

Accommodatiecommissie 
In augustus 2010 zijn de werkzaamheden afgerond voor het geheel opknappen van de bestuurskamer. Het beeld 

is vervangen door een moderne frisse stijl en met beschikbaar gesteld meubilair is het een fraaie ruimte 

geworden waar we met trots onze gasten kunnen verwelkomen. 

 

Er is hard gewerkt door de manschappen van Dirk Teeuwissen (Accommodatiebeheer) aan de aanleg van een 

parkeerplaats speciaal voor scooters en brommers te realiseren. Er werden bomen gerooid en struiken 

verwijderd. Tevens werd de ballenvanger van het hoofdveld verbreed. De parkeerplaats werd betegeld en 

voorzien van speciaal hekwerk om de scooters en brommers vast te zetten. Er is ruimte gemaakt voor meer dan 

50 scooters en/of brommers. Het bestuur heeft hiermee gehoor gegeven aan het verzoek van de leden in de 

laatste ledenvergadering om geen scooters en brommers toe te staan op het terrein; het parkeren van scooters en 

brommers is alleen nog toegestaan op deze parkeerplaats. 

 

 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft voor de jongste jeugd het sinterklaasfeest weer georganiseerd. Het feest in de 

kantine voor eerst de kabouters en daarna de F-pupillen was op woensdag 1 december 2010 een groot succes. 

Het was een gezellige middag met natuurlijk Sint, pieten, muziek, snoepgoed en cadeautjes. 
 

De klaverjaskoppeltoernooien in oktober, november, december, februari en april zijn weer als vanouds 

gehouden. Het succes van het Rad van Avontuur (18-12) lijkt op z’n retour en behoeft nieuwe impuls. 

 

 

Communicatie & PR 
De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Anita Campbell. Hierbij een impressie van wat zij gezegd heeft: 

Jaarverslag Bestuurslid PR&Communicatie seizoen 2010-2011. Er is een onderscheid in mijn taken binnen het 

bestuur: PR&Communicatie en het Vrijwilligersbeleid. Hier een impressie van PR&Communicatie 

Redactie: In dit seizoen zijn er 4 clubbladen gepubliceerd, waarvan 1 presentatiegids. Nieuw dit seizoen: het 

programmaboekje, er zijn er 14 gepubliceerd, deze waren volledig kostendekkend, dankzij 9 sponsors. In dit 

boekje is ruimte voor publiciteit voor de wedstrijdsponsor en de sponsor van de Man of the Match en 

wedstrijdinfo Zuidvogels 1. 

Nieuw evenement: Introductie Voetbal Ladies Night, een avond voor alle betrokken vrouwen bij Zuidvogels, 

zoals alle leden van de vrouwenafdeling, vrouwelijke vrijwilligers, sponsors, echtgenotes, vriendinnen, etc. Deze 

avond was ook kostendekkend met dank aan maar liefst 20 deelnemende bedrijven en een aantal sponsors. 

Website: Vernieuwing website, deze behoeft nog enige aanpassingen met name de toegankelijkheid voor 

gebruikers en de inlijving van de vrouwenwebsite. Hier wordt aan gewerkt. De website wordt intensiever 

gebruikt als communicatiemiddel. 

Pers: De bestaande contacten met de pers zijn verbeterd, waardoor publiciteit voor Zuidvogels is toegenomen. 

Events zoals seizoensopening, keepersdag, wedstrijd Oud&Nieuw, introductie Zuidvogels 1, Koninginnedag 

Zuidvogels/Huizen worden (op uitnodiging) goed bezocht door de lokale media. 

 

 

Jeugd 
De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Jan Slokker. Hierbij een impressie van wat hij gezegd heeft: 
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Beleidsplan en bestuur: Het jeugdbestuur bestaat uit: Jan Slokker, voorzitter en financiën; Henk Honing 

materiaal, kleding en scheidsrechters; Jan Toes wedstrijdzaken; Stef Heutink TC. In het seizoen sloot Barbara 

Koetze aan voor activiteiten. Vergaderingen van het JB zijn éénmaal per maand. 

Verder bevat de afdeling Jeugd wedstrijdzaken uit zes sectorleiders en de TC uit 5 personen. Zowel de TC als 

sectorleiders vergaderen periodiek. Driemaal per jaar is er per sector overleg met sectorleider, trainers, 

teamleiders en TC-lid. Het seizoen werd afgesloten met een gezamenlijke vergadering van JB, TC, sectorleiders 

en hoofdtrainers. 

Bij de pupillen worden de selectieteams wordt veel met eigen opgeleide trainers getraind onder begeleiding van 

de coördinator Leo Breevoort. Helaas werd de interne opleiding voor pupillentrainer slecht bezocht en hebben 

maar 4 trainers het diploma gehaald. Wesley de Ruijter, Martijn Helweg en Nick Scholten hebben de TC3 cursus 

gedaan en zijn geslaagd. 

Resultaten: Er is met 40 teams meegedaan met de competities. Met de resultaten is de jeugdvoorzitter tevreden. 

Acht kampioenen met als opvallend kampioenschap de A1 die daarmee promoveert naar de Hoofdklasse. Uit de 

A1 worden twee spelers over geheveld naar de A-selectie en één speler versneld naar de B-selectie. 

De Kabouters spelen met tien teams een onderlinge competitie. 

Voetbalclinic: Zaterdag 18 december 2010 werd de 3e voetbalclinic georganiseerd. Onder winterse 

omstandigheden was er een clinic voor de E-, F-pupillen en Kabouters. De trainingen werden verzorgd door de 

junioren A- en B-selectie van de jongens en meiden. 

Keepersdag: Op 4 mei 2011 was de 2e keepersdag bij Zuidvogels. 120 keepers werden de hele dag getraind 

onder leiding van Ron Kortlever de jeugd keeperstrainer van Zuidvogels. 

 

 

Kantinecommissie 
HSV De Zuidvogels heeft de Stimuleringsprijs van 250 euro, met bijbehorend certificaat voor Frizze kantine 

2010, in ontvangst mogen nemen. De prijs werd overhandigd door de GGD, die het project Samen aan de Slag 

tegen riskant alcoholgebruik van jongeren in de Gooi- en Vechtstreek heeft geleid. Zuidvogels scoorde 

ruimschoots op een aantal punten: a. Er wordt geen alcohol geschonken tijdens jeugdwedstrijden of als de 

meerderheid jeugd is, b. Voldoende barpersoneel is gekwalificeerd, c. Coaches en trainers nuttigen geen alcohol 

in het bijzijn van jeugdspelers en d. De afspraken en regels omtrent het alcoholgebruik worden duidelijk 

gecommuniceerd op de website en het clubblad. 

 

De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Paul van Rooij. Hierbij een impressie van hij gezegd heeft: 

De omzet (€ 138.212) bij de kantine is dit seizoen € 13.000 hoger uitgevallen dan begroot (€ 125.000). De omzet 

is circa € 4.700 lager dan vorig seizoen, echter gezien de slechtere economische omstandigheden, minder 

“speciale” wedstrijden (o.a. s.v. Huizen en IJsselmeervogels), minder recepties en een toernooi dag minder, 

heeft de kantinecommissie op verschillende manieren toch kans gezien om ruimschoots meer omzet te draaien 

dan begroot en verdient daarvoor een grote pluim. 

Ook is men actief begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om de omzet te vergroten en de dienstverlening 

en gastvrijheid naar onze leden en bezoekers verder te verbeteren. Een belangrijk speerpunt daarbij is het 

realiseren van een verkooppunt (in 2011-2012) op het evenemententerrein bij de ingang, welke naast extra 

omzet vooral ook moet zorgen voor een stuk extra gastvrijheid en een nog prettigere ervaring bij een bezoek aan 

ons sportpark. 

Openingstijden verruimen is een grote wens van zowel de kantinecommissie als ook de leden. De 

beschikbaarheid van een verkooppunt op het evenemententerrein lijkt daarvoor een belangrijke voorwaarde, en 

zal dan ook hopelijk leiden tot de beschikbaarheid van extra vrijwilligers. 

 

 

Normcommissie 
Het gehele seizoen heeft de Normcommissie bijna geen werk gehad. Echter een bijzonder vervelend incident op 

zaterdag 14 mei 2011, de laatste reguliere competitiedag, heeft de normcommissie nogal wat werk bezorgd. 

Uitgebreide verhoren en verslaglegging hebben er uiteindelijk toe geleid dat een lid is geschorst. 

 

 

Selectie 
A-selectie 

Bijna alles nieuw bij de A-selectie. Dit seizoen stond trainer Jorg Smeets voor de manschappen. De selectie ging 

op trainingskamp in Papendal en de officiële openingswedstrijd was om de beker tegen NCS. Na de voorronde 

was op 23 oktober sv Houten de tegenstander. Op 27 november wordt Zuid 1 uitgeschakeld in de wedstrijd tegen 

Elinkwijk. Met een goed teamgevoel werd er attractief voetbal gespeeld en deed Zuidvogels 1 in de competitie 

lang mee in de 2
e
 periode. Helaas werden 3 punten aftrek door een incident tijdens de uitwedstrijd tegen 

Geinoord fataal. Een eindrangschikking op plaats 5 van de 14 was het resultaat en een goede basis om volgend 

seizoen verder te bouwen aan het inpassen van de spelers uit de jeugd. 
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B-selectie 

Het 2
e
 team heeft een goed seizoen achter de rug, het moest wederom starten met een nieuwe groep. De mannen 

van trainer Ed Otten en teamleider Peter van Beek bereikten een 4
e
 plaats; met een eveneens goede opbouwende 

sfeer waren velen tevreden. 

Dit seizoen heeft “Jong Zuid” een aantal wedstrijden gespeeld, waaronder tegen BVV ’31 en SDO. 

 

 

Recreanten 
De sector Recreanten werd dit seizoen uitgebreid met maar liefst 2 jonge teams, Zuidvogels 10 en 11. Zo werd er 

in totaal met 10 teams aan de competitie deelgenomen, immers ook Zuidvogels 3 behoort nu tot de recreanten. 

Het is een redelijk seizoen geworden voor de mannen onder leiding van sectorleider Gert van Brummelen. 

 

 

Sponsorcommissie 
De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Paul van Rooij. Hierbij een impressie van wat hij gezegd heeft: 

Het bestuur heeft in december 2010 Paul van Rooij aangetrokken als Bestuurslid Commerciële Zaken, 

waaronder ook de sponsorcommissie valt. De achterliggende reden was o.a. het al langer teruglopen van de 

sponsoropbrengsten. In dit seizoen is al er sprake van een daling van ruim 16.000 euro in de cijfers zichtbaar, 

en laten zowel recente als eerdere opzeggingen een nog sterkere daling zien. Ondanks de slechte markt voor 

sponsoring, welke o.a. veroorzaakt werd door de economische malaise, is het aantal nieuwe sponsoren welke er 

dit seizoen bij zijn gekomen groter dan de afgelopen jaren.  

Medio april dit jaar is er een professionele sponsorgids beschikbaar gekomen, welke zeer goed is ontvangen. De 

opgezette actie om leden actief te laten meewerken ten aanzien van de werving van leden in ruil voor korting op 

hun contributie heeft een nihil resultaat opgeleverd. Het opschonen en op orde brengen van de 

sponsoradministratie vordert, maar is nog niet afgerond. 

De rol en het positieve effect wat het bestuurslid commerciële zaken volgens verwachting had moeten brengen 

binnen de sponsorcommissie is beperkt gebleven door erg veel algemene bestuurlijke werkzaamheden ten 

aanzien van het 3e kunstgrasveld en overige bestuurlijke zaken zoals de belastingdienst. De aandacht en 

verzorging van de sponsoren als ook sponsoring in zijn geheel is in algemene zin een groot punt van zorg en zal 

een grote inspanning vergen in de komende periode. 

 

 

Technische commissie 
De functie van hoofdtrainer werd dit seizoen ingevuld door Jorg Smeets met James van Beurden als assistent en 

Marcel Böhne als keeperstrainer. Ed Otten had de B-selectie onder hun hoede. 
 

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn gedaan door Ferry Eckhardt en Jorg Smeets. Veel spelers zoeken 

hun heil elders en een nieuwe groep met een lager budget wordt samengesteld. Fysio’s Franklin Manstra en 

Stefan Ros verlengen hun contracten. Op de bijeenkomst van de nieuwe selectie op 23 juni 2010, is een bijna 

compleet nieuw begeleidingsteam aangetreden. Al met al het resultaat van het in november 2009 in het 

hoofdbestuur besproken nieuw technisch beleid met als doel meer eigen jeugd door te laten stromen en te laten 

spelen in Zuidvogels 1. Dat is met de presentatie van het nieuwe team gelukt en zal een opstap zijn naar nog 

meer jeugd in het seizoen 2011-2012. 

 

 

Toernooicommissie 
Traditiegetrouw werd op 23 april 2011, de zaterdag voor Pasen, het Old Amsterdam Internationaal Jeugdselectie 

Toernooi georganiseerd voor de B1, C1 en D1. 

Op 14, 21 en 28 mei zijn traditiegetrouw de Rabobank Jeugdtoernooien voor de overige teams gespeeld. Als 

laatste is op 4 juni het Gooiland Beveiliging Girls On Tour toernooi voor de meisjes en dames gehouden.  

 

 

Vrijwilligers 
De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Anita Campbell. Hierbij een impressie van wat zij gezegd heeft: 

Het vrijwilligersbestand is op hetzelfde niveau gebleven. Zorg is wel uitbreiding ter ondersteuning van de 

verschillende commissies. Een plan van aanpak is in de maak. Voor de 2de maal is het vrijwilligersfeest voor 

vrijwilligers en medewerkers georganiseerd met een thema. De reacties zijn positief en de opkomst geeft een 

stijgende lijn aan. 
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Vrouwen 
De verslaglegging van deze commissie heeft u kunnen vernemen in de presentatie op de Algemene Vergadering 

door Hendrik Brands. Hierbij een impressie van wat hij gezegd heeft: 

De vrouwenafdeling van HSV De Zuidvogels is, zoals iedereen weet, de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze 

groei is niet alleen in het aantal leden te zien (er zijn op dit moment zo’n 140 spelende leden), maar ook in de 

prestaties van de teams komt dit tot uiting. Zo wist dames 1 in het seizoen 2009-2010 het kampioenschap binnen 

te halen in de 3e klasse, waarna promotie volgende naar de 2e klasse. Een historische gebeurtenis voor onze 

vereniging, nog nooit speelden onze dames op zo’n hoog niveau! Na een wisselende start werd in 2010-2011 

toch een mooie 5e plaats behaald in de 2e klasse, wat we vooral misten waren de scherpe aanvallen van de 2 

naar Saestem/FC Utrecht vertrokken speelsters. 

Ook onze jeugd heeft de laatste jaren van zich laten horen. Hoogtepunt hierbij was toch wel dit seizoen 2010-

2011. Een korte opsomming van de hoogtepunten: 

• De ME1 werd voorjaarskampioen. 

• De MB2 werd voorjaarskampioen, na een hele spannende wedstrijd tegen directe concurrent SDO. 

• De MB1 werd voorjaarskampioen in de hoofdklasse. 

• De MB1 won de districtsbeker. 

• De MB1 won de supercup.  

Na een succesvol seizoen is er natuurlijk altijd de hoop dat de mooie resultaten geëvenaard kunnen worden in 

het nieuwe seizoen en daar waar mogelijk overtroffen! Helaas is dit niet altijd mogelijk. Zo hebben we vanwege 

het vertrek van een aantal speelsters, dames 1 moeten terugtrekken uit de 2e klasse en hebben we het nieuwe 

dames 1 ingeschreven in de 5e klasse. In de jeugd hebben we daarentegen weer veel nieuwe leden mogen 

begroeten. De groei zal komende jaren gestaag blijven doorgaan, gezien het feit dat het vrouwenvoetbal bij onze 

club door iedereen gedragen wordt, het brengt o.a. extra gezelligheid met zich mee. 

 

 

Wedstrijdzaken 
Wedstrijdzaken heeft een druk seizoen achter de rug. Gelukkig ondersteunen velen de nodige taken in te vullen. 

Bijzondere zaken waren wederom de lange winterstop en de nijpende capaciteit om alle wedstrijden te kunnen 

spelen. 

 

 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie had het druk dit jaar; met o.a. 249 nieuwe leden, veel overschrijvingen, en 243 

vertrekkende leden is het een hele klus. Gelukkig is er de steun van sectorleiders Gert van Brummelen, Kees 

Duran, Ferry Eckhardt, Nienke Hiemstra, Barbara Koetze, Bob Luyendijk, Hans Mulder, Frederik van der 

Paardt, Paul Pappot en Jan Westland. De spelerspas werd 5 jaar geleden geïntroduceerd en het was voor de 

KNVB tijd voor vervanging. Deze tijdrovende klus heeft Jan Toes op zich genomen. Begin juli 2010 waren er 

bijna 1.200 leden, tegen het eind van het seizoen was de stand van zaken 1.354 leden. 

 

 
Koos Bakker 

Secretaris 


