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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2015 - 2016 
 

 

In memoriam 
In het seizoen 2015 – 2016 zijn er 2 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 
 

- Jan Rebel, 85 jaar oud, overleden op 14 september 2015, 25 jaar lid en sponsor 

- Ronny Hoeijmans, 62 jaar oud, op 19 september 2015, 18 jaar lid en teambegeleider. 

 

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. Enkele taken 

worden direct door het hoofdbestuur gecoördineerd zoals de financiële- en ledenadministratie. Een 

takenoverzicht is op de website beschikbaar, elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor een of meer 

portefeuilles. Voor de volledigheid wordt een overzicht gegeven van de commissies per 30 juni 2016. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Dirk Teeuwissen Hans Massop 

Bouwcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

Evenementencommissie Vacant Petra Bunschoten 

Jeugdcommissie Barbara Koetze Rob de Groot 

Kantinecommissie Kick Krijnen Hans Massop 

Kascommissie Sabine Borchert Stephen van Cleef 

Kleding/materiaalcommissie Henk Honing Stephen van Cleef 

Normcommissie Jan Westland Kees Visser 

PR & Communicatiecommissie Kees Visser a.i. Kees Visser 

Redactiecommissie Kees Visser a.i. Kees Visser 

Scheidsrechterscommissie Henk Honing Rob de Groot 

Seniorencommissie Rob de Groot Rob de Groot 

Sponsorcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

Toernooicommissie Sabine Borchert Petra Bunschoten 

Vrijwilligerscommissie Vacant Hans Massop 

Vrouwencommissie Berthy Blom Rob de Groot 

Wedstrijdcommissie Rob de Groot Rob de Groot 

 

Bestuur 

Algemene Vergadering 

Door het bestuur is tweemaal een Algemene Vergadering georganiseerd, te weten op 16 november 2015 en 23 

juni 2016. Op maandag 16 november 2015 werden in aanwezigheid van 39 personen in een 2 uur durende 

vergadering, naast de reguliere agendapunten, ook de eerste beleidsresultaten van het bestuur sinds het aantreden 

in maart 2015 toegelicht. Elk bestuurslid gaf op zijn terrein een presentatie over de stand van zaken en de doelen 

die worden nagestreefd. 
 

Op 23 juni 2016 vond de voorjaarsvergadering plaats waarbij de begroting voor het komende seizoen werd 

aangenomen. Er werd ruim aandacht geschonken aan de bouwplannen en financiering van het clubgebouw. 

Daarbij waren 52 personen aanwezig. 
 

Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden met vermelding van de 

portefeuilles: 
 

Hans van Diest Commerciële zaken, Projecten 

Hans Massop Vicevoorzitter, Accommodatie, Vrijwilligers 

Kees Visser Voorzitter, PR & Communicatie, Normen 

Koos Bakker Secretaris, Ledenadministratie, IT 

Petra Bunschoten Opleidingen, Evenementen 

Rob de Groot Voetbalzaken 

Stephen van Cleef Penningmeester, Financiën, Kantine 

 

In de navolgende pagina’s treft u per beleidsgebied een samenvatting aan van de zaken die in het seizoen 2015-

2016 speelden. Dit wordt vooraf gegaan door een aantal bijzondere gebeurtenissen. 
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Wat zoal in het bijzonder passeerde 
Nordin Amrabat 

Na VVV, PSV, een avontuur in Turkije en Spanje (FC Malaga) is voormalig Zuidvogels-speler Nordin Amrabat 

neergestreken in Engeland bij Watford. Met een transfersom van € 8.4 miljoen levert dit Zuidvogels een 

behoorlijke geldelijke bijdrage op. 
 

Reinout van Gorkum 

HSV De Zuidvogels heeft een check ter waarde van € 10.000,= ontvangen uit handen van oud Zuidvogels lid 

Reinout van Gorkum. Reinout (voorheen spelend bij Zuidvogels) heeft deelgenomen aan het RTL7 programma 

Matchwinner en haalde de finale met een uiteindelijke hoofdprijs van € 10.000,=. Reinout heeft de winst behaald 

door zijn zeer uitgebreide kennis van voetbal. Door deze winst mocht Reinout hetzelfde bedrag schenken aan 

zijn favoriete voetbalclub. 
 

Dirk Teeuwissen 

Dirk Teeuwissen ontvangt in oktober 2015 een pluim voor “De accommodatieman” van de gemeente Huizen. 

In "De Omrooper" (wekelijkse communicatie van de gemeente Huizen) wordt door de gemeente Huizen een 

pluim uitgereikt aan Dirk Teeuwissen die samen met Jan Snel dagelijks bezig is met het onderhoud van onze 

velden. De gemeente Huizen krijgt steeds meer zorg- en welzijnstaken over van de landelijke overheid. De 

gemeente streeft er naar om samen met de inwoners van Huizen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

leven en omgeving. De gemeente Huizen maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen ook kan 

meedoen. Een gemeenschap waarin mensen zelf initiatief nemen, elkaar helpen, en iets voor een ander doen. Het 

mooie is: dat gebeurt 'gewoon' in Huizen. Bij Zuidvogels zijn Dirk en Jan daar prachtige voorbeelden van. Dirk 

krijgt de pluim maar zal die zeker delen met Jan, heren: van harte gefeliciteerd! 
 

In april 2016 zijn er gebruikte tenues geschonken aan Wim Peek, voormalig hoofdtrainer van Zuidvogels. Hij 

heeft ze laten verschepen naar Suriname waar hij tweemaal per jaar kinderen in de jungle, die echt helemaal niets 

bezitten, voetbaltraining geeft. De toegestuurde foto’s laten zien hoezeer de kinderen trots zijn op hun nieuwe 

tenues. 

 

Accommodatiecommissie 
Wij hebben met vijf kunstgrasvelden (drie wedstrijd- en twee minivelden), drie natuurgrasvelden en fraaie ruime 

pleinen op zich een prachtige accommodatie, maar kleedkamers, toiletten en nog een aantal zaken zijn toch wel 

gedateerd. Voortbordurend op eerder onderzoek is sinds maart 2015 een bouwcommissie actief. Deze commissie 

bekijkt in brede zin naar wensen en haalbaarheid omtrent de accommodatie. De commissie rapporteert aan het 

bestuur (zie ook Projecten). 
 

De accommodatie is in beheer bij Stichting ’t Hoogie, die het naast aan HSV De Zuidvogels ook verhuurd aan 

Mamo kinderdagverblijf, enkele scholen, de voetbalschool en diverse organisaties voor bijvoorbeeld eendaagse 

activiteiten (toernooien). 
 

De natuurgrasvelden zijn in trek bij konijnen, een ware plaag vormen zij vanaf het voorjaar door gaten te graven 

in veld vier, vijf en zes. De gemeente heeft een hek rondom het complex uitgebreid door ook in de grond een 

afrastering te plaatsen. 
 

Zuidvogels is een gastvrije club voor iedereen die van voetbal houdt, dat moet zo blijven. Helaas moest er na 

diverse inbraken en vernielingen op en rondom onze velden enige maatregelen genomen worden om deze 

overlast terug te dringen. In nauw overleg met de gemeente is besloten om camera’s te plaatsen bij HSV De 

Zuidvogels en zal het complex afgesloten worden gedurende de late avond en nacht. 
 

Bij de kantine is de noodtrap vervangen door een nieuw exemplaar. 
 

In de loop van het seizoen is er met goed gevolg milieucontrole geweest. 
 

De gemeente heeft verzocht aan de inzameling PMD (Plastic, Metaal, Drankenkartons) mee te doen, er zijn 

enkele verzamelpunten geplaatst. 

 

Commerciële zaken 
Onder Commerciële zaken vallen de sponsoractiviteiten en o.a. ondersteuning bij kantine-inkopen/contracten en 

afspraken met de kledingleverancier. 
 

Sponsorcommissie 

Het was een enerverend jaar op het gebied van Sponsoring binnen HSV De Zuidvogels. Na in de loop van het 

vorig seizoen al de damessector geheel van een sponsor te voorzien zijn we er ook dit jaar in geslaagd om alle 

andere sectoren met een shirtsponsor te vervangen. Een prachtig nieuw shirt voor de jeugd met dank aan 

Bouwmaatschappij Verwelius. Ook meer in het oog springend zijn de nieuwe hoofdsponsoren Verwelius en 

Koetze Beveiligingstechniek. 

Frutoria werd bereid gevonden de rest van de seniorenteams te sponsoren, een geweldig resultaat voor de 

vereniging. 
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Met een aantal evenementen hebben we dit jaar de sponsoren kunnen bedanken en ze in staat gesteld hun 

netwerk te bedienen. In oktober hebben we afgetrapt met Marcel Beerthuizen die ons van alles vertelde over de 

grote geldstromen in de topsport, een bijzonder leerzame avond. 

Op de traditionele boerenkoolavond (18 februari 2016), kwamen weer ontzettend veel sponsoren naar ons 

clubhuis met dit jaar een leuke goochelact als verrassing waardoor het een erg geslaagde en gezellige avond 

werd. Kantinebeheerder Kick Krijnen en zijn echtgenote Miep hadden alles tot in de puntjes verzorgd, inclusief 

de styling van de kantinevrijwilligers, waarvoor hartelijk dank! Bloembinderij Mulder sponsorde wederom de 

mooie bloemen. 

Het sponsorjaar hebben we afgesloten met een prachtige dag in april 2016. We begonnen ’s morgens met een 

workout bij Coronel Sports om daarna koffie te drinken bij huisleverancier Fortune, daarna ging de bus richting 

Zandvoort. Na een prachtige wandeling in een natuurgebied van Natuurmonumenten en een uitgebreide lunch 

waren we uitgenodigd door Maxima Seafood in IJmuiden; een uitstekende en mooie bedrijfspresentatie viel ons 

ten deel. De dag hebben we afgesloten met een heerlijk visdiner. 

Kortom een mooi sponsorjaar met mooie resultaten, stijgende inkomsten en meer borden langs de velden. 

 

Evenementen 
Voor de achtste maal op rij was in augustus de seizoensopening met een gevarieerd programma. Voor 15 

augustus (2015) was weer een bijzonder aantrekkelijk programma in elkaar gezet. 
 

Voor de jongste jeugd werd het sinterklaasfeest georganiseerd. Het feest in de kantine, eerst voor de kabouters en 

daarna de F-pupillen, was op woensdagmiddag 25 november 2015 een groot succes. Voor de D- en E-pupillen is 

een zwemdisco georganiseerd in Sportcentrum De Meent, in oktober en in februari. Dit seizoen waren er twee 

klaverjaskoppeltoernooien, met Kerstmis en met Pasen. 
 

Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016 is een heus evenement georganiseerd. Met de 

nieuwjaarsclinic voor de jeugd en een snerttoernooi voor de senioren vooraf aan de traditionele wedstrijd tussen 

Zuidvogels 1 en Oud-Zuidvogels 1. De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht door alle geledingen van de 

vereniging. 
 

Lokale scholen hebben van de faciliteiten van onze accommodatie gebruik gemaakt: De voltallige school De 

Springplank hield haar sportdag. 
 

Na eerst op projectbasis gedaan te hebben is de werving van leden een continue proces. De werving richt zich op 

de 4-5-6-jarigen (kabouters) en vrouwen. Ieder nieuw lid bij de kabouters, F-pupillen en meiden DEF ontvangt 

na betaling van het inschrijfgeld een gepersonaliseerde Zuidvogels-voetbaltas. Op 18 juni was de wervingsdag 

voor jonge jeugd, mede ondersteund door spelers en speelsters van Heren 1 en Dames 1. 
 

De Grote Clubactie is wederom georganiseerd, het resultaat bijna € 2.200,00. De loten werden verkocht door de 

DEF-pupillen. De interne verkoopwedstrijd werd gewonnen door de F4, zij wonnen een clinic van Zuidvogels 1 

en trainer Juan Fernandez Coto! 
 

Bij HSV De Zuidvogels wordt niet alleen op het veld gevoetbald maar dit seizoen starten we ook met een online 

FIFA 16 toernooi. Op vrijdag 1 april (geen grap) organiseerden we een FIFA 16 toernooi voor ABCD-spelers 

(jongens en meiden). introducees konden ook meedoen. Het FIFA 16 toernooi vond plaats in de kantine die werd 

omgebouwd tot een online gamehal. 
 

Zaterdag 16 maart vertrokken zeven spelers van de E3 en drie trainers richting Fox Sports studio’s om de 

gewonnen weekprijs van de Fox Sports Camera actie uitgereikt te krijgen. Ze werden ontvangen als VIP’s en 

meegenomen naar een soort Green room met een enorme loungebank voor een muur met zes televisieschermen. 

Presentatrice Hélène Hendriks voerde een kort gesprekje met de jongens voor het item "De Eregalerij”. Daarna 

liet ze de tas en een voorbeeldshirt zien die de jongens gewonnen hadden. En ze sloot af met nog een leuke 

verrassing: “De maandprijs, een clinic van Hans Kraaij junior, werd ook gewonnen” 
 

Op 1 juni was de FOX Sports Voetbaldag bij HSV De Zuidvogels, voor een dag waar voetbal nog meer dan 

normaal centraal staat. Alle jeugdleden, jongens & meiden, waren welkom om mee toe doen aan deze 

voetbaldag. 

 

Toernooicommissie 

Op de zaterdag voor Pasen (26 maart) werd het eerste veldtoernooi van het seizoen met veel succes gehouden. 

Alle 28 teams waren aanwezig, waarvan 4 Engelse teams. De E- en D-pupillen speelden met 5 teams in een 

poule en de C-junioren hebben een kleine competitie uitgespeeld. 
 

In mei en juni zijn traditiegetrouw de Rabobank Jeugdtoernooien voor de overige teams (inclusief de Kabouters) 

gespeeld. Voor de meisjes en dames is het Girls On Tour toernooi gehouden en afgesloten met een goed 

verzorgde en gezellige barbecue voor alle betrokkenen. 
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Zaterdag 28 mei organiseerde HSV De Zuidvogels Veteranen team 1 voor de tweede maal een internationaal 

toernooi, met aansluitend weer een gezellige barbecue. En er was het eerste Open 35+ toernooi op 18 juni bij 

HSV De Zuidvogels. 

 

North Limburg Cup 

Op vrijdag 13 mei 2016 gingen maar liefst 260 jeugdspelers in de leeftijd van 10-17 jaar voor het 

pinksterweekend naar Limburg om deel te nemen aan een internationaal toernooi, de North Limburg Cup 2016 

in Gennep. Een compliment voor de organisatoren, die de kinderen weer een top evenement hebben bezorgd. 

 

Financiën 
Financiële administratie 

In 2015-2016 is er veel nut behaald van het vorig seizoen ingerichte nieuw financieel systeem. Op financieel 

gebied zijn mede op basis van veranderde wetgeving de afspraken over de samenwerking tussen Stichting ’t 

Hoogie en HSV De Zuidvogels aangepast. 

 

Kantinecommissie 

De kantine vormt het centrale hart van onze accommodatie. Veel vrijwilligers zorgen er met zichtbaar plezier 

voor dat dit hart blijft kloppen. Bij bijna alle door de vereniging gehouden activiteiten is de kantine betrokken. 

Helaas blijkt het lastig nieuwe medewerkers te vinden die hun steentje willen bijdragen. Daardoor blijft het 

buitenverkooppunt te vaak onbenut. Desondanks is het gelukt op alle fronten, bij alle activiteiten en wedstrijden 

de kantine goed te gebruiken. Dat heeft ook nog eens een mooi financieel resultaat voor de vereniging tot 

gevolg. 
 

In december 2015 is een kassasysteem geïntroduceerd. Met twee kassa’s, dito bonnenprinters en pinterminals 

wordt na enige gewenning volop gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden. 
 

In december 2015 meldt kantinebeheerder Kick Krijnen dat hij er aan het eind van het seizoen mee stopt. Na 11 

jaar wil hij het stokje graag overdragen. In de loop van het voorjaar is duidelijk geworden dat Maarten de Graaf 

en René de Graaf aan de slag gaan per 1 juli. In juni 2016 worden diverse voorbereidingen getroffen om de 

logistiek van entree, keuken en bar aan te passen. 
 

In mei 2016 is een nieuwe beamer geplaatst waardoor presentaties en tv-beelden veel beter tot uiting komen. 

 

Kledingcommissie 

In 2016 werden de senioren voorzien van nieuwe tenues. Tevens is gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw 

jeugdtenue. Samen met de kledingleverancier is voorbereiding gedaan voor de webshop, die ging ‘live’ in de 

loop van 2016. 

 

Normcommissie 
Gedurende dit seizoen heeft de normcommissie slechts één escalatie in behandeling gehad waarvoor de 

commissie onderzoek heeft gedaan en advies heeft uitgebracht aan het bestuur. Daarnaast is de commissie 

zijdelings betrokken geweest bij een ander incident waarvoor geen verder onderzoek noodzakelijk is geweest. Al 

met al gelukkig een rustig jaar. 
 

De normcommissie is ook betrokken bij de diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de 

voetbalverenigingen in het Gooi en de KNVB over een convenant. Dit convenant, Sportiviteit en Respect, is op 

25 november 2015 ondertekend door bijna alle betreffende verenigingen. 
 

Er zijn enkele personele wijzigingen geweest in de normcommissie. Vanwege het vertrek van Kees Visser is zijn 

plek aan het begin van het seizoen overgenomen door Wietske van Buiten. Aan het eind van het seizoen heeft 

Karin van Eijden besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Karin heeft enkele jaren deel uit gemaakt 

van de normcommissie en bij deze bedanken we Karin voor het werk in de commissie. 

 

Opleidingen 
Na de winterstop heeft HSV De Zuidvogels in samenwerking met s.v. Huizen twee cursussen georganiseerd. Bij 

HSV De Zuidvogels kun je terecht voor de pupillen- en juniorencursus. We willen graag leiders, trainers en 

ouders de mogelijkheid geven om deze training te volgen zodat we ons trainerskorps kunnen uitbreiden en 

verbeteren. Op 13 mei 2016 werden aan 11 trainers van Zuidvogels de diploma’s uitgereikt. 
 

We hebben de ambitie uitgesproken om in de komende jaren onze jeugdopleiding te verbeteren en te laten 

behoren tot de besten van de regio. Om een goed beeld te krijgen hoe onze jeugdleden en hun ouders onze 

voetbalopleiding én vereniging nu ervaren, hebben we in december 2015 een enquête gehouden. De respons was 

goed, ruim 160 leden hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden en ons te voorzien van 

waardevolle feedback. Het is goed om te lezen dat, ondanks alle verbeterpunten die zijn aangedragen, het 

merendeel van onze (jeugd)leden over het algemeen tevreden is over de jeugdafdeling. Dit vormt een goede 
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basis om in de komende jaren de organisatie naar een hoger plan te kunnen brengen. De belangrijkste 

verbeterpunten die duidelijk naar voren zijn gekomen zijn: 

- Jeugdplan en Technisch Jeugdbeleidsplan >>>  vergroten van de bekendheid/borgen dat plannen ook 

worden uitgevoerd 

- Selectiebeleid >>>  zorgdragen voor meer transparantie 

- Selectie- versus recreatievoetbal >>> zorgdragen voor evenwichtig beleid 

- Opleiding >>> scholing van trainers (zowel op technisch als op communicatief vlak) 

- Gedrag >>> aandacht voor positief coachen/gedrag op en langs de lijn 
 

Op het voetvalveld gebeuren met enige regelmaat kleine en/of grotere ongelukken. Aanwezigheid van ter zake 

kundige hulpverleners kunnen de gevolgen verminderen en soms zelfs levens redden. Een goede en snelle Eerste 

Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) is dus heel belangrijk. Het herstel van een voetbalblessure begint namelijk 

al op het moment dat de eerste hulp wordt geboden. In samenwerking met de EHBO vereniging Huizen hebben 

we daarom in de maand januari 2016 een minicursus EHBSO georganiseerd voor een aantal actieve vrijwilligers. 

 

PR & Communicatie 
Aan het begin van het seizoen is het de redactie gelukt om een mooie presentatiegids beschikbaar te hebben 

tijdens de eerste thuiswedstrijd van Zuidvogels 1. Deze gids wordt door vrijwilligers rondgebracht naar alle 

leden, verspreid naar andere geïnteresseerden en meegenomen door Zuidvogels 1 naar de uitwedstrijden. Een 

mooie presentatie van de vereniging. 
 

In de tweede helft van het seizoen is de website aangepast naar een nieuw sjabloon en is het gebruik van 

Facebook en Twitter geïnitieerd. De website was wel even wennen voor een aantal leden en het gebruik van deze 

“social media” groeit met de maanden. Een eerste aanzet is dit seizoen gegeven in de opzet van een standaard 

nieuwsbrief formaat en standaarden rondom flyers en posters. 
 

Bij elke thuiswedstrijd van Zuidvogels 1 verzorgt de commissie de omroeper, Pupil van de Week en is het 

programmaboekje De Aftrap beschikbaar. Naast de actuele stand van zaken is er ook aandacht voor de Pupil van 

de Week en de wedstrijdsponsors. Tijdens de wedstrijd zelf wordt er actueel getwitterd. 

 

Projecten 
Voor het project nieuwbouw/ renovatie van ons clubhuis was het een bewogen jaar. Na het tot stand komen van 

een eerste schets werd al snel duidelijk dat het verkrijgen van de nodige subsidie een moeizaam en langdurig 

traject zou worden. Toch hebben we onze tanden gezet in de ambtelijke molen met als doel onze droom te 

verwezenlijken. 

Na in eerste instantie te zijn afgewezen, zijn we via de gemeenteraad toch gekomen met een subsidie aanvraag 

begin maart 2016. Deze aanvraag heeft geleid tot een werkbezoek van bijna alle raadsleden aan de club die toen 

ook overtuigd raakten van de noodzaak tot renoveren. Na inspraak in de commissie is een verzoek tot uitwerking 

van nadere plannen door de gemeenteraad in juni 2016 goedgekeurd.  

 

Voetbalzaken 
In maart 2015, bij het aantreden van het huidige bestuur is op advies van de bestuurscommissie de portefeuille 

Voetbalzaken gecreëerd. Onder voetbalzaken vallen de volgende commissies Jeugd, Senioren, Vrouwen, 

Wedstrijdzaken en Scheidsrechters. Uitgangspunt vanaf het eerste uur is: basis op orde. Naast interne 

ontwikkelingen spelen hierbij ook externe factoren een rol. De introductie van de Wet werk en zekerheid 

(WWZ) per 1/2016 heeft impact op het contracteren van trainers. 
 

Kampioenen 

HSV De Zuidvogels kan met trots enkele kampioenen feliciteren. De kampioenen zijn op 25 juni 

tijdens de Seizoensafsluiting in een gezellige sfeer gehuldigd. De kampioenen zijn (zowel van 

najaar als voorjaar): Senioren 5, MA1, MD2, B1, C3, C6, E2, E7 en E8. 

 

Jeugd 

Een bijzonder contrast bij de jeugd dit seizoen. Naast de promotie van B1 naar de vierde divisie stond het 

terugtrekken van de A1. Trainer Abdul Doufikar was enthousiast gestart met een grote groep. Helaas was de 

groep te klein voor twee A teams, waardoor een aantal spelers noodzakelijk hun heil elders zochten. In november 

2015 werd ook het aantal spelers bij de A1 te weinig waardoor terugtrekken de enige mogelijkheid was. 
 

Op zaterdag 11 juni was voor de B1 de finale voor promotie naar de 4e divisie op sportpark Heijen van V.V. 

Heijen. HSV De Zuidvogels B1 en WVF B1 moesten gaan uitmaken wie er volgend seizoen in de divisie zou 

uitkomen. Vooraf is zelfs wedstrijdanalyse gedaan door Raymond den Riet en Martijn Helweg bij de wedstijd 

van WVF B1 tegen Epe B1. Ricardo Sterk kon de 1-0 binnenschieten in de 8ste minuut, via 1-1 en zelfs 1-2 

werd het. Gelukkig kon Sebastiaan van Leeuw de gelijkmaker tegen de touwen schieten 2-2. Vlak voor tijd kon 

uit de kluts Jesse Heijnen het net vinden 3-2! Na het laatste fluitsignaal volgde een feest die tot in de kantine van 

Zuidvogels is doorgegaan. 
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De woensdagmiddagtrainingen voor de E- en F-recreanten werden wederom georganiseerd door Coerver 

Coaching. Tevens werden ook alle breedteteams van de E-, F-, ME- en MD-pupillen en alle Kabouters op basis 

van deze methode getraind. 

 

Senioren 

A-selectie 

Dit seizoen stond een nieuwe trainer Juan Fernández Coto voor de manschappen. Na een moeizame 

voorbereidingsperiode met diverse wijzigingen in de selectie begon de competitie stroef. Er werd redelijk tot 

goed gevoetbald, echter te vaak net geen punten gehaald. Na een betere tweede helft van de competitie was 

uiteindelijk plaats 5 in de eindrangschikking in de eerste klasse A het resultaat. 
 

Bijzonder was het verloop in de beker. Op zaterdag 24 oktober 2015 hadden weinige ’kenners’ voor deze keer 

zien aankomen, dat de beker een ander verhaal is dan de reguliere competitie. Topklasser GVVV wat worstelend 

met zichzelf en eerste klasser Zuidvogels was nog altijd snakkend naar de eerste overwinning in de competitie. 

Ze spelen onder leiding van Roelof Luinge in Veenendaal een knock-out duel voor doorgang naar de 2e ronde 

van de districtsbeker, Zuidvogels wint verrassend en verdiend van het team van John de Wolf in 90 minuten van 

de toch wel gedoodverfde blauwe favoriet met 1-2. Het bekertoernooi eindigde met een nipt verlies (2-3) tegen 

hoofdklasser Swift in februari 2016. 
 

Op maandag 28 december 2015 speelt Zuidvogels 1 onder leiding van Gijs van Slooten in de zaal mee met de 

tweede Boboli Zuiderzeetoernooi te Spakenburg. Na spannende wedstrijden en een zinderende finale tegen het 

organiserende Spakenburg wist de kampioen van vorig jaar ditmaal de tweede plaats te verwerven. 
 

B-selectie 

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

mannen van trainer Michel Strating komen moeilijk uit de startblokken en blijft het lang zonder zichtbare 

resultaten. Een degradatie uit de hoogste amateurklasse kon helaas niet voorkomen worden. 
 

Jong Zuid 

Vanwege de moeizame voorbereidingsperiode van heren 1 en A1 wordt voorafgaand aan het seizoen besloten 

om niet deel te nemen aan een beloftencompetitie. 
 

Senioren, recreanten 

Er kwamen dit seizoen 9 teams binnen de lijnen (Zuidvogels 3 t/m 9, VE1 en VE2). Er zijn redelijke resultaten 

behaald, met zelfs een kampioen: het nog jonge Zuidvogels 5. De veteranen gingen voor het zevende jaar achter 

elkaar weer op reis, dit keer naar Edinburgh (Schotland). 
 

Senioren, zaalvoetbal 

Zuidvogels zaalvoetbal heeft met een team deelgenomen aan de KNVB competitie. 
 

Senioren, 35+ 

In september 2015 begon het vierde seizoen voor 35+. Op 15 vrijdagavonden werden er onderlinge wedstrijden 

gespeeld met 7 tegen 7 spelers op een half veld (kunstgrasveld 1). De derde helft wint aan populariteit. 

 

Technische commissie 

Binnen de jeugd- en de vrouwenafdeling zijn leden m.b.t. de technisch beleid actief. De jeugdcommissie werd 

ondersteund door de jeugd technisch coördinatoren (JTC) Michel Strating (ABCD) en Rob Scheerder (EF). In de 

winterstop legt Rob zijn taken neer. Na de winterstop verwelkomen we twee nieuwe vrijwilligers op dit vlak, 

Mark Eijpe en Gijs van Slooten nemen de honneurs waar voor respectievelijk de E- en de F-pupillen. 

De JTC stuurt de (selectie-)trainers aan en bewaakt het technisch jeugdbeleidsplan. Hij overlegt regelmatig met 

de trainers en fungeert als een vraagbaak. 
 

Bij de vrouwenafdeling draagt David Groen samen met een aantal betrokken leden zorg voor de uitvoering van 

het technisch beleid. 

 

Vrouwen 

Onze afdeling Vrouwen is één van grootste in het Gooi en met Vrouwen 1 spelen wij op een verdienstelijk 

niveau. Trainer Richard Buisman heeft in de loop van het seizoen zijn taak overgedragen aan ‘assistent-trainer’ 

Jeffrey Leunenberg. Met 12 teams is meegedaan met de competitie, wat 2 kampioenen opleverde. Helaas 

degradeert Vrouwen 1 uit de 2e klasse. Alle eerste jeugdteams spelen minimaal eerste klasse, enkele zelfs 

hoofdklasse. Door aandacht en sturing vanuit de TC Vrouwen is de kwaliteit van de trainingen verhoogd en de 

speelsters hebben de ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. 
 

Na een aantal maanden ad interim heeft Petra Bunschoten haar functie als voorzitter van de vrouwen in oktober 

overgedragen aan Berthy Blom. 
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Scheidsrechters 

Er wordt geen wedstrijd gespeeld zonder scheidsrechter, dat weet een ieder. Het is een enorme klus voor alle 

wedstrijden een scheidsrechter aan te stellen. Gelukkig hebben we een trouw korps van goede en ervaren 

arbiters, waarvoor dank! Toch zien we graag dat er meer scheidsrechters worden opgeleid én ook met regelmaat 

wedstrijden kunnen geleiden. 

 

Wedstrijdzaken 

Wedstrijdzaken heeft wederom een druk seizoen achter de rug. Het digitaal invullen van het wedstrijdformulier 

raakt gewend bij teamleiders en scheidsrechters, een volgende goede stap zou een digitale spelerspas zijn. Het 

blijft een bijzondere taak wegens de nijpende capaciteit om alle wedstrijden te kunnen spelen. Soms wordt om 

08.30 uur gestart en eindigt de laatste wedstrijd dik na 17.00 uur. 
 

Het wedstrijdsecretariaat neemt een bijzondere plaats in bij de vereniging. De vrijwilligers zijn vaak het eerste, 

en soms ook het enige, aanspreekpunt bij de ontvangst van bezoekende teams en scheidsrechters. Het is een 

schone taak alles ordelijk, vriendelijk en volgens de KNVB-richtlijnen te laten verlopen. 

 

Vrijwilligers 
Er is in het seizoen 2012-2013 een onderzoek gestart om vrijwilligers te mobiliseren, hier is op voortgeborduurd 

met de reeds beschikbare documenten voor het vrijwilligersbeleid. Er geldt een verplichting tot het doen van 

werkzaamheden. Een plan betreft o.a. het inzetten van vrijwilligers o.b.v. specifieke kennis en verplichte 

vrijwilligersactiviteiten. De uitvoering van het plan dient nog te starten. Bestuurslid Hans Massop heeft vanaf 

maart 2015 de taak op zich genomen tot uitwerking van het vrijwilligersbeleid. 
 

Alle 270 vrijwilligers werden op de zaterdag voor Kerst uitgenodigd om de kerstattentie in ontvangst te nemen. 

In een gezellige drukte werd dit met een welgemeende handdruk door het bestuur op zaterdag 19 december 

persoonlijk uitgedeeld in de bestuurskamer. 
 

De vrijwilligersavond was dit jaar weer in ere hersteld. Tijdens deze feestavond konden we genieten van een 

optreden van de coverband Niet Dringen. Zij zijn van alle markten thuis en zorgden ervoor dat je mee kon mee 

zingen en dansen. 

 

Secretariaat 
Ledenadministratie 

De ledenadministratie had een normaal jaar; met o.a. nieuwe leden, overschrijvingen, nieuwe pasfoto’s voor de 

spelerspassen en vertrekkende leden. Gelukkig is er de steun van sectorleiders Anita Smet, Guido van Gestel, 

Frederik van der Paardt, Elske Praag, Elmar Slokker, Willem Snel en Jan Westland. Begin juli 2015 waren er 

1.192 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.175 leden. De applicatie die gebruikt 

wordt voor de ledenadministratie is op diverse fronten uitgebouwd. 

 

SportRelatie 

De applicatie SportRelatie is verder uitgebreid voor toepassing van het vastleggen van vrijwilligers en 

sponsorcontracten. De database bevat meer dan 8.100 unieke aan Zuidvogels gerelateerde contacten, waaronder 

de eigen leden en voormalige leden. 

 

KNVB - Sportlink 

KNVB heeft op 4 december 2015 nieuwe aanmeldings- en overschrijfmethodiek aangekondigd. Alles gaat nu via 

Sportlink. De betreffende procedure die bij Zuidvogels geldt (en op website staat) is daarop aangepast. 
 

Per seizoen 2016-2017 gaan de zaal wedstrijdformaliteiten geheel digitaal. In juni 2016 is door de KNVB tijdens 

een drukbezochte bijeenkomst uitleg gegeven over het nieuwe systeem. Het werkt volledig met de ‘app’ 

Wedstrijdzaken. Tevens werd aangekondigd dat in het najaar 2016 er een grote uitbreiding komt op Sportlink 

waarvan alle verenigingen zullen profiteren. Daarbij moet gedacht worden aan Activiteiten, Wedstrijden, 

Trainingen (roosters), Vrijwilligers, Verenigingsactiviteiten en Aansturing voor app. 

 

Toegangsbeheer 

Diverse bezochte bijeenkomsten en artikelen geven aan dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens van belang 

is. Daarbij komt beleid, meldplicht en aansprakelijkheden aan de orde. Ook Zuidvogels heeft maatregelen 

hiervoor in gang gezet. 

 

Sport Platform Huizen 

De bijeenkomsten van het Sport Platform Huizen zijn bezocht. Dit bevordert het onderlinge contact tussen de 

verenigingen en de gemeente. Tevens wordt er kennis overgedragen. 

 

Koos Bakker, secretaris 


