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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2012 - 2013 
 

 

In memoriam 
In het seizoen 2012 – 2013 zijn er zes leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 

 

Jan Visser, overleden op 4 juli 2012, 70 jaar, 16 jaar lid 

Gerrit Spijker, overleden op 19 september 2012, 68 jaar, 47 jaar lid 

Arie Kluyver, overleden op 3 december 2012, 75 jaar, 16 jaar lid 

Adrie Lustig, overleden op 30 januari 2013, 76 jaar, 53 jaar lid 

Wim Vlaanderen, overleden op 16 maart 2013, 67 jaar, 58 jaar lid 

Willem Kuus, overleden op 31 mei 2013, 22 jaar, in totaal 12 jaar lid 

 

 

Organisatie, 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 en het hoofdbestuur. Voor de 

volledigheid wordt een overzicht gegeven van de commissies per 30 juni 2013. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Dirk Teeuwissen Paul van Rooij 

Activiteitencommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Jeugdcommissie Barbara Koetze Jan Slokker 

Kantinecommissie Kick Krijnen Paul van Rooij 

Kascommissie Peter Michielsen Richard Ammerlaan 

Kleding/materiaalcommissie Henk Honing Paul van Rooij 

Normcommissie Jan Westland Koos Bakker 

PR & Communicatiecommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Redactiecommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Scheidsrechterscommissie Henk Honing Jan Slokker 

Seniorencommissie Vacant Jan Slokker 

Sponsorcommissie Vacant Paul van Rooij 

Statutencommissie Harry Gielen Koos Bakker 

Technische commissie James van Beurden Jan Slokker 

Toernooicommissie Vacant Jan Slokker 

Vrijwilligerscommissie Vacant Petra Bunschoten 

Vrouwencommissie Paul Pappot Jan Slokker 

Wedstrijdcommissie Jan Toes Koos Bakker 
 

 

Wat zoal passeerde… 
KNVB Voetbaldagen bij Zuidvogels 

In augustus 2012 zijn de KNVB Voetbaldagen weer bij Zuidvogels gehouden. Zuidvogels heeft haar goede 

contacten met de KNVB kunnen inzetten om deze activiteit op onze velden te behouden. 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. 
 

AED-training 

Woensdag 7 november 2012 heeft een groep van zeven deelnemers een reanimatietraining gehad bij Zuidvogels. 

Er waren nieuwe aanmeldingen en ook enkele “herhalers” aanwezig; allen hebben hun AED-certificaat behaald. 
 

Roda JC traint in maart bij Zuidvogels 

Vanwege de sneeuwval in Limburg heeft eredivisieclub Roda JC getraind op het hoofdveld van HSV De 

Zuidvogels. Donderdagmiddag 14 maart 2013 heeft het team onder leiding van trainer Ruud Brood de training 

afgewerkt op het hoofdveld; publiek was welkom. Roda JC bracht de nacht door in Huizen en vrijdagmorgen 

was er nog een tactische bespreking en een lichte training. Daarna ging het team naar Zwolle voor de wedstrijd 

tegen PEC Zwolle. 
 

Vincent Vermeij 

Aan het eind van vorig seizoen vertrok de A-selectiespeler Vincent Vermeij, nog maar 17 jaren jong, naar AFC 

Ajax. Zijn vorderingen vallen op en hij mag regelmatig mee doen met Jong Ajax. In de competitiewedstrijd 

tegen Jong Twente op 25 februari 2013 schiet hij als benjamin zijn ploeg naar een 2-3 overwinning. 
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Kampioenen 
HSV De Zuidvogels kan met trots vele kampioenen feliciteren. De kampioenen zijn op 31 mei in 

een gezellige sfeer gehuldigd op het evenementenplein, het zijn er maar liefst 14 dit seizoen! De 

kampioenen zijn (zowel van najaar als voorjaar): D2, D3, D4, D7, E1, E2, E8, E9, E11, F1, 

MC1, A1, senioren vrouwen 1 en het zaalvoetbalteam senioren heren 1. In hun wedstrijdtenue 

werden de teams in een rode dubbeldekker bus op de foto gezet. Ook Zuidvogels 2, die via een 

periodekampioenschap de nacompetitie haalde en via een mooie reeks de promotie behaalde werd gehuldigd. 

Zonder de finale te hoeven spelen bereikte ook Zuidvogels 3 de promotie en speelt in het komende seizoen 

reserve eerste klasse. 

 

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

1 8 (14) A1 1 (14) D1 2 (12) F1 1 (6) 

2 6 (12) A2 9 (9) D2 1 (8) F2 4 (7) 

3 5 (10)   D3 7 (8) F3 5 (6) 

4 11 (11)   D4 4 (8) F4 6 (6) 

5 9 (11) B-junioren  D5 6 (6) F5 2 (6) 

6 8 (12) B1 9 (12) D6 4 (6) F6 4 (6) 

7 6 (12) B2 (vrj.) 4 (6) D7 1 (6) F7 5 (6) 

8 10 (12) B3 (vrj.) 2 (5) D8 4 (6) F8 3 (8) 

9 3 (12)   D9M 6 (7) F9 6 (8) 

10 2 (11)   D11M 4 (5) F10 5 (8) 

VE1 5 (12) 

    E-pupillen (voorjaar) Meisjes (voorjaar) 
    E1 1 (8) + 7 (8) MA1 5 (6) 

Zaal  C-junioren  E2 1 (5)  

Zaal 1 1 (13) C1 4 (14) E3 5 (5) MB1 2 (7) 

  C2 (vrj.) 3 (6) E4 6 (6) MB2 3 (6) 

  C3 (vrj.) 2 (6) E5 2 (7)  

  C4 (vrj.) 6 (6) E6 3 (5) MC1 1 (6) 

Dames  C5 (vrj.) 6 (6) E7 2 (6) MC2 6 (8) 

VR1 1 (12) C6 (vrj.) 6 (6) E8 6 (6)   

VR2 2 (6)   E9 3 (6) MD1 3 (6) 

    E10 5 (5) MD2 2 (6) 

( ) = aantal teams in competitie  E11 1 (5)  

    E12 3 (6) ME1 2 (5) 

Alle kampioenen gefeliciteerd!  E13 3 (6) ME2 4 (6) 

 

 

Bestuur 
Samenstelling hoofdbestuur 

Op 30 juni 2013 bestaat het bestuur uit: voorzitter Jan Slokker, secretaris Koos Bakker, penningmeester Richard 

Ammerlaan en de leden Petra Bunschoten, Anita Campbell en Paul van Rooij. Eén positie in het bestuur is 

vacant. 
 

Algemene Vergadering 

Op 3 december 2012 en 27 juni 2013 zijn de Algemene Vergaderingen gehouden. Maandag 3 december 2012 

had een bijzonder karakter door de gebeurtenissen in Almere, waarbij een grensrechter als gevolg van geweld op 

het veld is overleden. De voorzitter stond in zijn openingswoord stil bij deze gebeurtenis. De vergadering was 

meeslepend door het schriftelijk stemmen over de bestuurskandidaten. Anita Campbell was aftredend en werd 

herkozen. Koos Bakker trad november 2011 terug uit het hoofdbestuur welke sindsdien zonder secretaris verder 

ging en is weer in functie benoemd. Petra Bunschoten trad toe tot het hoofdbestuur als Algemeen bestuurslid met 

de portefeuille Projecten. 

Op 27 juni 2013 vond de voorjaarsvergadering plaats waarbij de begroting werd aangenomen. De contributie kan 

op het zelfde peil blijven en werd ook vastgesteld. Het geheel vernieuwde Huishoudelijk Reglement werd 

gepresenteerd en vastgesteld door de vergadering. 
 

Statuten / Huishoudelijk Reglement 

Na de goedkeuring van de statuten tijdens de Algemene Vergadering van 18 april 2012 zijn deze op 16 januari 

2013 bij de notaris gepasseerd. De publicatie heeft in april 2013 op de website plaatsgevonden. 

Het Huishoudelijk Reglement is compleet herzien op basis van het reglement uit 1979, het model van de KNVB, 

de besluiten van Algemene Vergaderingen en Zuidvogels specifieke termen. Het nieuwe Huishoudelijk 

Reglement is beoordeeld door de statutencommissie, de Normcommissie en het bestuur en is op 27 juni 2013 
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gepresenteerd. De Algemene Vergadering heeft het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en is als pdf-

document op de website te geplaatst. 
 

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 de sportnota en herinrichting sportpark, Sportplatform 

inzake haar statuten en convenant. Het bestuur was aanwezig bij de allerlaatste Algemene Vergadering van de 

Belangenvereniging Zaterdag Voetbal, deze ging op in de BAV, Belangenvereniging Amateur Voetbal. 
 

Communicatie 

Naast de uitgaven van de presentatiegids en de magazines laat het bestuur ook van zich horen via de wekelijkse 

column op de website: Langs de lijn van de voorzitter. Sinds december 2012 verschijnt er ook weer gemiddeld 

elke twee weken de eZuidvogel, nieuws via de e-mail (naar zo’n 1.300 unieke e-mailadressen). 

 

Accommodatiecommissie 
In de zomer van 2012 heeft de gemeente een derde kunstgrasveld aangelegd op ons sportcomplex. En feitelijk 

ook gelijk een vierde en vijfde: het kabouterstadion is vervangen door 2 mini courts met kunstgras, boarding en 

verlichting. In augustus 2012 is het hoofdveld voorzien van kunstgras, sproei-installatie, dug-outs en 

wedstrijdverlichting. De complete omheining werd vernieuwd zodat alle sponsorborden er weer keurig bij 

hangen. Doordat het veld iets is opgeschoven is er meer ruimte voor een breder toegangspad (tussen veld 1 en 2). 

De verkeersituatie bij de toegang van het sportcomplex is verbeterd en daarmee veiliger. 

Een bijzonder gebeuren was begin oktober 2012: de kunstgrasvelden 2 en 3 stonden onder water doordat de 

afwatering defect was; er kon niet worden gespeeld. Daarnaast weten we dat ook kunstgras onderhoud nodig 

heeft: regelmatig stofzuigen en kauwgom verwijderen is helaas nodig. De gemeente heeft een verzakking in veld 

2 opgelost. 

 

 

Activiteitencommissie 
Voor de vijfde maal op rij was in augustus de seizoensopening met een gevarieerd programma. Naast enkele 

activiteiten, werd er ook al serieus gespeeld voor de beker door de teams die in de A-categorie zijn ingedeeld. Zo 

speelde Zuidvogels 1 thuis tegen Zeeburgia (uit Amsterdam). 
 

De activiteitencommissie heeft voor de jongste jeugd het sinterklaasfeest georganiseerd. Het feest in de kantine, 

eerst voor de kabouters en daarna de F-pupillen, was op woensdagmiddag 28 november 2012 een groot succes. 

Voor de D- en E- pupillen is een zwemdisco georganiseerd in Sportcentrum De Meent, in oktober en in februari. 
 

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

gehouden. In de kerstperiode zijn de kerstclinic en het Rad van Avontuur georganiseerd. De kerstclinic had te 

kampen met slecht weer. 
 

Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2013 is een wedstrijd gehouden tussen Zuidvogels 1 en Oud-

Zuidvogels 1. 

 

 

Jeugd 
Voor het eerst in de historie speelde de E1 de wedstrijden met 9*9 spelers op een ¾ veld. En ze speelden goed: 

ze werden kampioen. Wederom braken diverse jeugdspelers door in de A- en B-selectie. Het selectiebeleid bij de 

jongere jeugd stond onder druk en het hoofdbestuur heeft hierop moeten ingrijpen. De kabouters hebben in het 

najaar en het voorjaar gestreden om de Kabouter League. Met negen kampioenen deed onze jeugd het goed. 

Absolute topper is het team rondom Zuidvogels A1. Zij presteerden het om voor de tweede keer in drie jaar 

kampioen te worden. Voor het eerst in de geschiedenis promoveert een jeugdteam naar de vierde divisie! 

 

Kantinecommissie 
De kantine is opgeknapt, in de zomer is een deel van de bar aangepakt en in de winter heeft het geheel een ander 

kleurstijl gekregen. Voor de kantine blijkt het lastig vrijwilligers te krijgen. Helaas blijkt daardoor o.a. het 

verkooppunt buiten onbenut. Het aanvangstijdstip van Zuidvogels 1 om 15.00 bij thuiswedstrijden blijkt invloed 

te hebben en zoveel mogelijk is getracht weer om 14.30 te spelen. Op 9 maart werd dat opgeluisterd met live-

muziek na de wedstrijd van Zuidvogels 1 tegen Swift. 

 

Normcommissie 
Het gehele seizoen heeft de Normcommissie diverse zaken onder de hoede gehad. In september 2012 ging de B2 

uit de bocht en werd het team opgeheven. In vervolg op de dood op 3 december 2012 van Richard 

Nieuwenhuizen, grensrechter van Buitenboys, werden acties belegd. In het kader van Zonder Respect Geen 
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Voetbal zijn alle betreffende aspecten voor Zuidvogels onder de loep genomen; dit heeft o.a. geresulteerd in een 

herziene uitgave van NormZuid. Zuidvogels streeft naar een veilige en sportieve omgeving. Er is een boeiende 

overlegavond met scheidsrechters geweest, volop discussie en actiepunten als vervolg. 

Een bijzonder vervelend incident speelde zich af op woensdag 17 april 2013 in Amersfoort. Kampioenskandidaat 

A1 speelde een wedstrijd tegen ASC Nieuwland A1. Uitgebreide verhoren en verslaglegging hebben er 

uiteindelijk toe geleid dat schorsingen en taakstraffen zijn uitgedeeld. Op basis van professioneel handelen naar 

de KNVB is de straf van de A1 slechts een geldboete en 1 punt in mindering waardoor het kampioenschap 

verder geen gevaar opliep. 

 

PR & Communicatie 
De redactiecommissie heeft een aantal uitgaven gepubliceerd: Presentatiegids (oktober 2012), Magazine 

(februari 2013) en een jubileum magazine (april 2013). Het jubileum magazine stond in het teken van 85 jaar 

Zuidvogels en bevatte veel foto’s uit de historie. Daarbij is o.a. dankbaar gebruik gemaakt van het archief van 

Pierre Bigot. 

De commissie PR & Communicatie verzorgde bij elke thuiswedstrijd van Zuidvogels 1 De Aftrap waarin o.a. het 

wedstrijdprogramma, de spelerslijsten, de balsponsoren en de pupil van de week werd vermeld. 

In juni 2013 werd na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van Wout Pieterson als webbeheerder en 

vormgever van de site. Gezien de diverse aanvallen via internet op onze website is besloten een nieuwe partij te 

benaderen voor de hosting en opbouw van www.hsvdezuidvogels.nl. 

De commissie verleende tevens ondersteuning aan diverse acties waaronder de AH-muntenactie. 

 

Projecten 
Petra Bunschoten heeft sinds haar toetreding in het bestuur een aantal projecten opgepakt. De werving van leden 

wordt en is steeds belangrijker; daar is blijvende aandacht voor nodig. De werving richt zich op de 4-5-6-jarigen 

(kabouters), vrouwen en 35+. Naast de werving van leden is ook in 2013 een campagne gestart om vrijwilligers 

aan Zuidvogels te (ver-)binden. Daarnaast is er een speerpunt opgepakt aangaande de recreanten, de groep 

spelers die buiten de selectie spelen. In eerste instantie is voor de E- en F-pupillen een programma opgezet om 

de trainingen volledig te laten begeleiden. De voorbereidingen zijn in 2013 gestart en per het seizoen 2013-14 is 

hiervoor budget vrijgemaakt. 

 

Senioren, selectie 
A-selectie 

Dit seizoen stond wederom trainer Jorg Smeets, met zijn vertrouwde staf, voor de manschappen. De selectie ging 

op trainingskamp in Papendal en de officiële openingswedstrijd was om de beker. De competitie begon niet te 

best, pas na het vertrek van een aantal spelers in november 2012 ging het team beter spelen. In de beker reikte 

Zuidvogels 1 tot de laatste 16 en werd pas in maart uitgeschakeld door topklasser GVVV. Tot het laatst was het 

nodig de punten in de competitie te pakken en dat deed het vlaggenschip dan ook. Een eindrangschikking op 

plaats 8 van de 14 in de eerste klasse A was het resultaat en een goede basis om volgend seizoen verder te 

bouwen aan het inpassen van de spelers uit de jeugd. 
 

B-selectie 

Het 2
e
 team heeft een wisselend 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 6
e
 plaats. Door een goed resultaat in de 

laatste periode speelde het de nacompetitie. Ook die wedstrijden gingen crescendo waardoor het zelfs de finale 

kon spelen. Op het terrein van NVC werd Huizen 2 verslagen en promoveerde Ed Otten in zijn afscheidsjaar 

naar de hoofdklasse. 

 

Senioren, recreanten 
De sector Recreanten bestond dit seizoen ook weer uit 9 teams (Zuidvogels 3 t/m 10 en VE1). Het viel op dat 

Zuidvogels 10 net 2
e
 werd in de competitie en dat Zuidvogels 4 helaas degradeerde. De samenstelling van de 

teams voor het nieuwe seizoen 2013-2014 heeft in mei en juni al veel werk met zich meegebracht. Met name 

Zuidvogels 8 heeft verse krachten nodig. 

 

Senioren, zaalvoetbal 
Zaalvoetbal is nieuw bij Zuidvogels en in dit seizoen werd met 1 team aan de competitie en beker meegedaan. 

De teamleiding was in handen van Elmar Slokker en Serhat Öztorun. In de 5
e
 klasse werden zij met 22 keer 

winst en 2 keer gelijk kampioen met 7 punten meer dan nummer 2. Een prima prestatie! 

 

Senioren, 35+ 
In maart 2011 is de gedachte ontstaan om voetbal voor 35+ te organiseren. Dit is in 2012 opgepakt en via een 

wervingscampagne (o.a. flyeren in het dorp) hebben 45 leden hun talenten weer aangesproken. Op 15 

vrijdagavonden per seizoen vormen ze vier teams en worden er onderlinge wedstrijden gespeeld met 7 tegen 7 

spelers op een half veld (kunstgrasveld 1). 

 

http://www.hsvdezuidvogels.nl/
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Sponsorcommissie 
In augustus 2012 werden 2 nieuwe hoofdsponsors gepresenteerd: Schoonmaakbedrijf G. Eckhardt en 

TargetPay.com. Beide zijn een verbintenis aangegaan voor 2 jaar. 

Op het sponsorvlak is het lastig gezien het economisch tij. Naar verhouding is aan acquisitie minder tijd besteed 

dan aan beheer. In september 2012 was er een Business Event, tijdens de kerstperiode een getrouwe kerstattentie 

en op 7 februari 2013 was er weer de bekende Boerenkoolavond. De kantine zag er weer uit als een sterren-

restaurant, de gezellige mensen en het lekkere eten maakten het tot een topavond. 

 

Technische commissie 
De functie van hoofdtrainer werd dit seizoen ingevuld door Jorg Smeets met Eric de Jongh als assistent en 

Marcel Böhne als keeperstrainer. Ed Otten had de B-selectie onder zijn hoede. Michel Strating had bij de A1 

voor het derde jaar de leiding. 
 

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn gedaan door Jorg Smeets en de technische commissie. In januari 

2013 is de verbintenis van Jorg Smeets met 2 jaar verlengd (tot en met seizoen 2014-2015). In november 2012 is 

het hernieuwde technisch beleidsplan ter inzage van het bestuur gekomen. Dit document heeft gediend als 

leidraad voor de samenstelling van de selecties voor de komende jaren. 

Voor het komende seizoen is voor de B-selectie een contract getekend met Dennis Bos. Michel Strating blijft 

ook komend seizoen aan als trainer van de A1. 

 

Toernooicommissie 
Op de zaterdag voor Pasen werd een E Top toernooi gehouden. Hemelvaartsdag 9 mei was het de beurt aan het 

internationaal toernooi D1 en C1, hoofdklasse en eerste klasse. Op 18 mei, 1-8-15 en 22 juni zijn traditiegetrouw 

de Rabobank Jeugdtoernooien voor de overige teams gespeeld. Voor de meisjes en dames is op 25 mei het 

Gooiland Beveiliging Girls On Tour toernooi gehouden. Op zaterdag 22 juni was er volop gelegenheid voor de 

jongste jeugd (kabouters) met hun Mini-toernooi voor teams met vier spelers en een keeper. 

 

Vrijwilligers 
Er is in het seizoen 2012-2013 een onderzoek gestart om vrijwilligers te mobiliseren. Tevens is er 

voortgeborduurd met de reeds beschikbare documenten voor het vrijwilligersbeleid. Er is een wervingscampagne 

gestart en geldt er een nadrukkelijkere vorm van verplichting tot het doen van werkzaamheden. 

Aan de vrijwilligers is gedacht o.a. met een kerstattentie en de vrijwilligersavond. Deze feestavond was dit jaar 

op 12 april 2013 in Oosterse sferen met bijpassend diner. 

 

Vrouwen 
Na vele jaren heeft Hendrik Brands aan het begin van het seizoen zijn functie als voorzitter van de vrouwen 

overgedragen aan Paul Pappot. Met 11 teams is meegedaan met de competitie, wat 2 kampioenen opleverde: 

Vrouwen 1 en MC1. Vrouwen 1 had een nieuwe (c.q. hernieuwde) samenstelling en konden starten in de 3
e
 

klasse. De nieuwe trainer Richard Buisman heeft veel ervaring in het vrouwenvoetbal en is oud speler van 

Zuidvogels 1. 

Half oktober werd tijdens de herfstvakantie de Vriendinnenmiddag gehouden. De beleving van en de werving 

voor het vrouwenvoetbal levert voor het seizoen 2013-2014 nog meer teams op. 

 

Wedstrijdzaken 
Wedstrijdzaken heeft een druk seizoen achter de rug. De verdere invoering van het Digitaal WedstrijdFormulier 

(DWF) en de afgelastingen waren daar debet aan. Gelukkig ondersteunen velen dit werk met plezier door de 

nodige taken in te vullen. Zo zijn extra computers geplaatst in het wedstrijdsecretariaat en is de toegang tot 

Sportlink verder gestroomlijnd. Bijzondere zaken waren wederom de lange winterstop en de nijpende capaciteit 

om alle wedstrijden te kunnen spelen. 

 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie had een normaal jaar; met o.a. 283 nieuwe leden, veel overschrijvingen, nieuwe pasfoto’s 

voor de spelerspassen en 210 vertrekkende leden. Gelukkig is er de steun van sectorleiders Petra Bunschoten, 

Kees Duran, Nienke Hiemstra, Paul van Os, Frederik van der Paardt, Paul Pappot, Ronald de Vries en Jan 

Westland. Begin juli 2012 waren er 1.182 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.255 

leden. 

 

De ledenadministratie is opgenomen in een database SportRelatie, welke gekoppeld is met vele andere systemen. 

Sinds begin 2013 worden ook de facturen voor de sponsoren met SportRelatie verzorgd. In SportRelatie zijn 

tevens alle voormalige leden van Zuidvogels opgenomen (voor zover bekend), de database bevat bijna 7.500 

relaties, waarvan ruim 6.100 leden en oud leden. 

 
Koos Bakker, secretaris 


