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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2016 - 2017 
 

In memoriam 
In het seizoen 2016 – 2017 zijn er 4 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 
 

- Jan Jongerden, 84 jaar oud, op 6 september 2016, 72 jaren lid 

- Evert van Wessel, 93 jaar oud, op 10 september 2016, 77 jaren lid, in voorbije jaren vrijwilliger 

- Arie Bout, 75 jaar oud, op 10 oktober 2016, in totaal 44 jaren lid 

- Jaap Vos, overleden op 15 mei 2017, 93 jaar en 71 jaar lid (medeoprichter en animator Club van 100), 

lid van verdienste, erelid van club van 100, drager zilveren speld KNVB. 

 

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 2017. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Vacant Kees Visser 

Bouwcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

Evenementencommissie Vacant Petra Bunschoten 

Jeugdcommissie Vacant Rob de Groot 

Kantinecommissie Maarten de Graaf Hans Massop 

Kascommissie Jan Westland Stephen van Cleef 

Kleding/materiaalcommissie Barbara Koetze Stephen van Cleef 

Normcommissie Jan Westland Kees Visser 

PR & Communicatiecommissie Kees Visser a.i. Kees Visser 

Seniorencommissie Rob de Groot Rob de Groot 

Sponsorcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

Toernooicommissie Koos Bakker a.i. Petra Bunschoten 

Vrijwilligerscommissie Vacant Hans Massop 

Vrouwencommissie Vacant 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 28 november 2016 en 4 juli 

2017. Op maandag 28 november 2016 werden in aanwezigheid van 76 personen in een ruim 3 uur durende 

vergadering, naast de reguliere agendapunten, ook de stand van zaken rondom vrijwilligersbeleid en clubgebouw 

toegelicht. Elk bestuurslid gaf op zijn terrein een presentatie over de stand van zaken en de doelen die worden 

nagestreefd. Een hoogtepunt was het benoemen van 3 ereleden van HSV De Zuidvogels: Kick Krijnen, Arnold 

Postmus en Jan Slokker. Kees Doorn is benoemd tot lid van verdienste. 
 

Op 4 juli 2017 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: het 

definitieve ontwerp en de weg naar de start van de bouw werd gepresenteerd. Daarbij waren 74 personen 

aanwezig. 
 

Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2017 bestaat het bestuur uit de volgende leden met vermelding van de 

portefeuilles: 
 

Hans van Diest Commerciële zaken, Projecten 

Hans Massop Vicevoorzitter, Vrijwilligers 

Kees Visser Voorzitter, PR & Communicatie, Normen, Accommodatie 

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 2016-

2017 speelden. Dit wordt vooraf gegaan door een aantal bijzondere gebeurtenissen. 
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Wat zoal in het bijzonder passeerde… 
Promotie naar hoofdklasse voor Zuidvogels 

De eerste periodetitel van ons vlaggenschip gaf recht op de nacompetitie. De eerste horde was 16 mei op 

Varkenoord vlak na het kampioenschap van de profclub, SC Feyenoord werd met 1-2 verslagen. De 

thuiswedstrijd tegen Oude Maas werd ook een overwinning (5-1) waarna in de uitwedstrijd naar en tegen 

Buitenpost een gelijkspel voldoende was. Na 1 minuut al 1-0, maar via 1-1, 1-2 en 2-2 werd de finale bereikt. Op 

27 mei kwam Flevo Boys op bezoek. Na een 0-0 stand bij rust, wist de equipe van Fernández Coto na rust 2 keer 

een gaatje te vinden in de afweer van de Emmeloorders en won uiteindelijk met 2-0. Op 3 juni was in 

Emmeloord de ambiance compleet. Veel Zuidvogels supporters zagen een fitte selectie en na een vroege goal (0-

1) werd niet meer gescoord. Zuidvogels bereikte de hoofdklasse, dat werd nog lang gevierd. De spelersbussen, 

ook de vrouwen 1 wisten eerder die dag te promoveren, werden fantastisch op het sportcomplex onthaald. 
 

Kampioenen en promoties 

HSV De Zuidvogels kon met trots 12 kampioenen en promovendi feliciteren. Zuidvogels 2 

werd kampioen en promoveerde naar de reserve hoofdklasse, gevolgd door de promotie van 

Vrouwen 1 naar tweede klasse (zie ook bij paragraaf Voetbalzaken / Vrouwen). Ook het nog 

jonge Zuidvogels 3 promoveerde en wel naar de reserve tweede klasse. Het ervaren team 

Zuidvogels 6 kon ook aan het kampioensbier. Bij de meisjes werd MO15-2 kampioen, bij de 

jeugd waren dat JO16-1, JO11-1, JO10-1, JO10-2, JO9-1 en JO8-2. De kampioenen zijn op 

17 juni tijdens de Seizoensafsluiting in een gezellige sfeer gehuldigd. Wat een schitterend feest was het, met 

mooi weer en veel vrolijke uitbundige mensen. 
 

Lening en subsidie van gemeente Huizen. 

Donderdagavond 27 oktober 2016 is tijdens de speciale raadsvergadering van de gemeente Huizen, de 

gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het voorstel voor de HSV De 

Zuidvogels. De vereniging ontvangt een subsidie van € 600.000,= en een lening van € 600.000,= tegen 4% rente 

voor de renovatie van het clubgebouw. In juni 2017 is met de gemeente overeenstemming bereikt het 

rentepercentage van 3% te hanteren. Uiteraard zijn wij als vereniging erg blij met deze ondersteuning en hebben 

wij de gemeente, haar raadsleden en burgemeester en wethouders bedankt voor haar ondersteuning. 
 

Zuidvogels op reis 

Zuidvogels op reis is ook dit jaar zeer succesvol verlopen. Diverse teams hebben deelgenomen aan de Aalborg 

City Cup en North Limburg Trophy. In het weekend waarin Zuidvogels 1 en Vrouwen 1 promoveerden hebben 

veel jeugdspelers (en de leiding) weer genoten. Op de site www.zuidvogelsopreis.nl zijn ook de activiteiten van 

2017 afgerond. 

 

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

pleinen een prachtige accommodatie, maar kleedkamers, toiletten en nog een aantal zaken zijn 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 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 investering van de gemeente door vorig seizoen een hek rondom het complex te 

plaatsen blijkt vooralsnog geen soelaas te bieden. Halverwege september 2016 blijkt dat de grasvelden bij HSV 

De Zuidvogels (en s.v. Huizen) zijn aangetast door engerlingen. Engerlingen zijn de larven van kevers die de 

graswortels als lekker eten zien. Gedurende het seizoen is veel last ondervonden van Engerlingen waardoor de 

grasvelden 4, 5 en 6 gedurende vele maanden onbespeelbaar waren. 
 

In samenwerking met de gemeente Huizen zijn we gestart met een PMD inzameling pilot met als doel al ons 

PMD afval apart in te leveren. Helaas zijn er diverse vernielingen aan het hekwerk rondom het terrein van 

Zuidvogels. Daders zijn onbekend en tot op heden worden de hekken regelmatig nagelopen en waar nodig 

hersteld. De bladblazer die eerder gestolen is (1,5 jaar geleden) is na diverse contacten met justitie weer 

teruggekomen bij de rechtmatige eigenaar Zuidvogels. Na het stoppen van Dirk Teeuwissen zijn Gerard Bout en 

Paul van Os opgestaan om Jan Snel te assisteren bij de terrein-werkzaamheden. Vermeldingswaardig is dat de 

bijna tachtigers Jaap Duynmayer en Dick Mulder nog steeds assisteren met het schoonhouden van ons terrein. 
 

In juli 2016 is de vloer van het wedstrijdsecretariaat, die dermate was beschadigd, noodzakelijk vervangen. Onze 

sponsor Indurfloor was graag bereid om onze vereniging te helpen en kosteloos het wedstrijdsecretariaat te 

voorzien van een mooie nieuwe vloer. Wij zijn onze sponsor Indurfloor zeer erkentelijk voor deze mooie geste. 
 

http://www.zuidvogelsopreis.nl/
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Vanaf oktober 2016 is ook het bestuur van HSV De Zuidvogels in overleg over RBS granulaat (zwarte korrels) 

in onze kunstgrasvelden. Gezamenlijk met gemeente en buurvereniging s.v. Huizen is de berichtgeving 

doorgenomen en de situatie en eventuele acties m.b.t. onze kunstgrasvelden besproken. Ook de media heeft 

gedurende het seizoen veel aandacht besteed aan de RBS rubber granulaat korrels in de kunstgrasvelden. Het 

bestuur blijft alert en zal de ontwikkelingen voor u volgen en waar nodig u informeren. In december 2016 blijkt 

uit onderzoek van het RIVM dat bij het sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden het risico 

voor de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
 

De schoonmaak van het gebouw is verplaatst van accommodatie naar kantinezaken en sinds eind november 2016 

uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf en tevens sponsor. 

 

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 verder opbouwend jaar op het gebied van sponsoring binnen HSV De Zuidvogels. Diverse 

sponsoren zijn nieuw of bestaande sponsoren hebben hun contract verlengde met meestal een hogere bijdrage 

voor de vereniging. Het totaal van sponsorbijdrage was meer dan 15% dan het jaar ervoor. 
 

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

netwerk te bedienen. In november 2016 hebben we afgetrapt met Gert Jakobs die ons van alles vertelde over de 

waarde van medewerkers en sponsoring in de wielersport, een bijzonder leerzame avond waarbij we vreselijk 

hebben gelachen. Gert wist in ruim een uur een boeiend verhaal te vertellen over zijn wielerloopbaan, waarbij 

een aantal leidmotieven telkens terugkwamen: samenwerking, teamspirit, wat over hebben voor een ander en 

positief in het leven staan. Met de nodige kwinkslagen werden diverse harde levenslessen die Gert in zijn 

wielerleven had geleerd, gerelativeerd en teruggebracht tot de kern en vervolgens weer “door vertaald” naar 

datgene wat jij en ik in het dagelijks leven (ook binnen de voetbalvereniging) meemaken. 
 

Nieuw was in januari de pubquiz in de kantine, deze werd heel druk bezocht en is zeker voor herhaling vatbaar. 

De traditionele boerenkoolavond (3 maart 2017), werd ditmaal omkleed met een veiling ten bate van de 

uitbreiding van het clubhuis. Onder leiding van veilingmeester Rolf van Essen werden de mooie veelal om niet 

beschikbaar gestelde kavels voor een mooie omzet van ruim € 15.000 verkocht. Het was een harmonieuze en 

zeer gezellige avond in een prachtige ambiance. Kantinebeheerders Maarten de Graaf en René de Graaf hadden 

met hun medewerkers alles tot in de puntjes verzorgd, inclusief de styling van de kantinevrijwilligers, waarvoor 

hartelijk dank! Bloembinderij Mulder sponsorde wederom de mooie bloemen. 

 

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

daarna de J&MO9 (F-pupillen), was op woensdagmiddag 23 november 2016 een groot succes. Dit seizoen was 

er een klaverjaskoppeltoernooi, traditioneel op de vrijdag voor Kerst (16 december). Het was druk in de gezellig 

aangeklede kantine. Het blijkt het laatste toernooi te zijn in een lange historie. 
 

Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2017 was er wederom een snerttoernooi voor de senioren. 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. 
 

De Grote Clubactie is wederom georganiseerd, dit seizoen heeft HSV De Zuidvogels maar liefst 4.433 euro 

opgehaald met de Grote Clubactie! Dit mooie bedrag zal gereserveerd worden voor de inrichting van het nieuwe 

clubgebouw. De loten werden verkocht door de J&MO13, J&MO11 en J&MO9, Natuurlijk worden ook de 

spelers die de meeste loten verkocht hebben in het zonnetje gezet. Dit keer zijn dat 5 spelers: Camille van Gestel, 

Noah Hey, Tijn Teeuwissen, Maxim de Groot en Willem Schram. Samen hebben zij meer dan 750 loten 

verkocht. 
 

Op 22 februari organiseerde HSV De Zuidvogels het FIFA 17 toernooi, zowel voor leden als introducees. Het 

toernooi werd georganiseerd door FIFA Tournament, zij hebben ervoor gezorgd dat bijna 100 deelnemers 

urenlang hebben kunnen gamen.. 

 

Toernooicommissie 

De organisatie van de toernooicommissie is uitgebreid. Voorzitter Sabine Borchert heeft vlak voor aanvang van 

het eerste toernooi haar taken neergelegd en in allerijl is er de noodzakelijke invulling gegeven. Met veel inzet 

van met name Ilona Wijma, Mary Wijma en Willem Snel hebben gelukkig nog veel spelers van de 

toernooidagen kunnen genieten. 
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Op de zaterdag voor Pasen (15 april) werd het eerste veldtoernooi van het seizoen met veel succes gehouden 

voor JO11-1, JO15-1, JO13. 
 

Op 27 mei (Kabouters, JO8, JO9, JO10 en JO11), 10 juni (JO13 en JO14) en 24 juni (JO15, JO16 en JO17) zijn 

traditiegetrouw de Rabobank Jeugdtoernooien voor de overige teams gespeeld. Voor de meisjes en dames is het 

Girls On Tour toernooi gehouden op 17 juni met in deze editie alleen de eigen teams en afgesloten met een goed 

verzorgde en gezellige barbecue voor alle betrokkenen van Zuidvogels. 

 

Financiën 
Financiële administratie 

In het seizoen 2016-2017 is er veel tijd besteed aan de financiële plannen, meerjarenbudgetten, presentaties 

zowel intern als aan de gemeente. Dit met het oog op de nieuwbouw en renovatie van het clubgebouw. 

Marianne Tat is als administratieve kracht bereid gevonden de facturatie uit te voeren. 

 

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 een mooi financieel resultaat voor de vereniging tot gevolg. 
 

Het kantinebeheer wordt per 1 juli door Maarten de Graaf en René de Graaf uitgevoerd. In de zomer van 2016 

zijn diverse aanpassingen gedaan zodat de logistiek van entree, keuken en bar is verbeterd. De nieuwe snackhoek 

zorgt voor een betere doorstroom van de bezoekers. Bestellen aan de bar en afhalen in de “Snackhoek”: Vanaf 

maandag 15 augustus start een proef om de kantine elke doordeweekse dag open te zijn. Zo willen wij iedereen 

de mogelijkheid geven om voor of na een training/wedstrijd even bij te kletsen. Maandag tot en met donderdag is 

de kantine geopend vanaf 18.30 uur. Op vrijdag om de week vanaf 19.00 uur. Zaterdag is de kantine de gehele 

dag open, zoals iedereen dat gewend is. Dat went snel want vanaf november is onze kantine elke 

woensdagmiddag open vanaf 15.30 uur. 

 

Kledingcommissie 

Bij aanvang van het seizoen is de jeugdafdeling gefaseerd overgegaan naar het nieuwe gestroomlijnde tenue. 

Zo’n 200 jeugdspelers hebben het nieuwe tenue in ontvangst mogen nemen. Samen met de kledingleverancier is 

tevens een webshop gelanceerd. Vanaf 30 augustus 2016 kunnen onze leden sportartikelen van het merk Patrick 

met een mooie korting kopen via de webshop van Brandsfit. De webshop is te vinden op de homepagina van 

onze website, onder de kop Kleding bestellen. 
 

In de loop van mei 2017 draagt Henk Honing na vele jaren het beheer van de kleding en materialen over aan 

Barbara Koetze en Elske Praag. 

 

Normcommissie 
Gedurende dit seizoen heeft de normcommissie slechts een incident in behandeling gehad. Het heeft geleid dat 
een drietal bezoekers (geen leden van Zuidvogels) gedurende 3 maanden de toegang tot het terrein is ontzegd. 
 

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

in het Gooi en de KNVB in het kader van het convenant, Sportiviteit en Respect. Dit is op 24 september kracht 

bij gezet door de opening van een convenantenbord door wethouder sport en recreatie mr. M. Verhage - van 

Kooten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente Huizen, Hans Buitenhuis van de KNVB en 

vertegenwoordigers van de besturen van AH’78, s.v. Huizen en HSV De Zuidvogels op het terrein van 

Zuidvogels. 
 

In 2017 hebben twee leden van Zuidvogels de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon gevolgd en hun 

certificaat behaald. Zij treden in het seizoen 2017-2018 aan. 

 

Opleidingen 
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 

basis om in de komende jaren de organisatie naar een hoger plan te kunnen brengen. 
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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 bij teamindelingen 

- 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 
 

Sportkanjer is van start gegaan, dit betreft gedrag en houding voor medewerkers in de categorieën van Kabouters 

tot J&MO17. Dit is gedaan in twee workshops door externe mensen, en zal structureel worden doorgezet. 

 

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. 
 

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. 
 

Gedurende het seizoen zijn er diverse PR uitingen geweest t.b.v. werving, evenementen en wedstrijden van de 

diverse teams. Dit seizoen gestart met de nieuwsbrief voor de business sponsoren. 

 

Projecten 
Voor het project nieuwbouw/ renovatie van ons clubhuis was het wederom een veelomvattend jaar. Na in eerste 

instantie te zijn afgewezen, zijn we via de gemeenteraad toch gekomen met een subsidie aanvraag begin maart 

2016. Na inspraak in de commissie is een verzoek tot uitwerking van nadere plannen door de gemeenteraad in 

juni 2016 goedgekeurd.  
 

Eind september 2016 is overleg gestart met Biljartvereniging De Bun om gezamenlijk verder te kijken of de 

verbouw plannen van beide verenigingen te realiseren zijn binnen de financiële mogelijkheden en de verbouw 

plannen van HSV De Zuidvogels en of en hoe de gemeente ons daarbij kan ondersteunen. Dit heeft niet geleid 

tot een verdere samenwerking. Op 27 oktober 2016 is tijdens de speciale raadsvergadering van de gemeente 

Huizen, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het voorstel voor 

de HSV De Zuidvogels (zie ook paragraaf aan het begin van dit verslag). 

 

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. 

 

Medics 

Er is een groep actief onder de noemer Medics en wordt aangestuurd door Hans van Diest. Een medisch plan is 

besproken met Claudia Broere (woensdagmiddag blessurespreekuur), Jan Toes (JO17-1), Josine Kamperman (1) 

en Wesley van Brakel (JO19-1). 

 

Jeugd 

Na de spectaculair afgedwongen promotie van B1 (nu JO17-1) naar de vierde divisie was het een lastig seizoen 

voor deze groep, wederom onder leiding van trainer/coach Raymond den Riet. Daarentegen kon wel weer een 

JO19-1 binnen de lijnen worden gebracht, Michel Strating had de leiding. 
 

De woensdagmiddagtrainingen voor alle J&MO11- en JO9 teams werden wederom georganiseerd door Coerver 

Coaching. 
 

Vanaf eind september is Harry Karsters voorzitter van de jeugd. Na een periode van drie maanden heeft Harry 

Karsters besloten om zijn functie als voorzitter van de jeugdcommissie neer te leggen. Harry heeft de eerste 

maanden geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de doelstellingen die hij voor ogen had, niet 'snel 

genoeg' gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met alle factoren die daarbij een rol spelen (o.a. 

beschikbaarheid tijd en vrijwilligers). 
 

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van 

zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de 

bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de 

ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Zuidvogels heeft zich in het voorjaar van 2017 hierop voorbereid. 
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Senioren 

A-selectie 

Dit seizoen stond trainer Juan Fernández Coto wederom voor de manschappen. De competitie begon geweldig 

en de eerste periode was op 14 oktober 2016 een prooi voor het vlaggenschip. Vlak daarna werden er belangrijke 

wedstrijden verloren en raakte Zuid 1 achterop. Na een betere tweede helft van de competitie was uiteindelijk 

plaats 3 in de eindrangschikking in de eerste klasse A het resultaat. De periodetitel gaf recht op de nacompetitie 

en het succesvolle verloop staat in het begin van dit jaarverslag. 
 

In de beker werd de knock-out ronde bereikt en is voor Zuidvogels uitgelopen op een regelmatige 0-2 

overwinning in Utrecht op DHSC. In de tweede ronde werd SV De Vecht verslagen. Op 24 januari 2017 ging het 

team onderuit bij hoofdklasser Ajax. 
 

Aan het begin van dit seizoen was de 1e selectie van Zuidvogels al van een mooie 'leisure outfit' voorzien door 

de Lange Menstore. In november 2016 is de finishing touch voor de koudere maanden verzorgd door het trouwe 

BC-lid Carhartt in de persoon van financieel directeur Stephen van Cleef, tevens penningmeester van Zuidvogels 
 

In januari 2017 is het contract met de hoofdtrainer Juan Fernández Coto verlengd. 
 

B-selectie 

Het 2e team heeft een geweldig seizoen achter de rug. Met een vertrouwde ploeg en enkele nieuwe namen nam 

James van Beurden het team op sleeptouw naar een kampioenschap in de eerste klasse. Na de degradatie direct 

weer terug naar de hoogste amateurklasse. Eind december 2016 speelde Zuidvogels 2 onder leiding van Gijs van 

Slooten in de zaal mee met de derde Boboli Zuiderzeetoernooi te Spakenburg. 
 

Jong Zuid 

Na een jaar afwezigheid is weer deelgenomen aan een beloftencompetitie (O23). Deelnemers zijn sv Laren’99, 

NVC, BFC, Waterwijk en Almere City FC O19. Er zijn in totaal 5 wedstrijden gespeeld. We kunnen terugkijken 

op een succesvolle rentree, komend seizoen zullen we dit traject continueren. 
 

Senioren, recreanten 

Er kwamen dit seizoen 7 teams binnen de lijnen (Zuidvogels 3 t/m 7, VE1 en VE2). Er zijn redelijke resultaten 

behaald, met zelfs een kampioen: het ervaren Zuidvogels 6. De veteranen gingen voor het zevende jaar achter 

elkaar weer op reis. Een heel jong Zuidvogels 5 is weer een goede basis voor de toekomst bij de recreanten. 
 

Senioren, zaalvoetbal 

Zuidvogels zaalvoetbal heeft met een team deelgenomen aan de KNVB competitie met een plaats in de 

middenmoot heeft het zich goed weten te herstellen van een zwak begin. Lange tijd stond het team bij de 

onderste plaatsen. Maar na de winterstop heeft men zich weten op te werken naar een vaste plaats in de 

middenmoot van de derde klasse. In de beker was het juist een ander verhaal. Na vijf gewonnen partijen, moest 

het team aantreden tegen de koploper van de andere derde klasse. Zuidvogels had de tactiek aangepast. Men 

zakte ver in en probeerde met snelle counters tot doelpunten te komen. Zeker in de eerste helft lukte dat goed. In 

één van de vele counters kwam de 1-0. Met grote kansen had Zuidvogels zelfs de voorsprong kunnen uit te 

bouwen. Daar stond tegenover dat Max van Rooij de grote uitblinker was met werkelijk prachtige reddingen. In 

de tweede helft kon Zuidvogels het tempo uiteindelijk niet volhouden, Ouderkerk liep uit naar 1-3, uiteindelijk 

werd het 1-6. Ondanks het verlies speelde Zuidvogels een prima partij en kan men terug kijken op een mooi 

bekertoernooi. 
 

Senioren, 35+ 

In september 2015 begon het vijfde 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 is immer aan populair. 

 

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 (JO19-JO13), Mark Eijpe (JO11) en 

Gijs van Slooten (JO9). De JTC stuurt de (selectie-)trainers aan en bewaakt het technisch jeugdbeleidsplan. Zij 

overleggen periodiek met de trainers en fungeren 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 Jeffrey Leunenberg wist met zijn team promotie te bereiken. Op 3 juni werd in Ede tegen Blauw 

Geel ’55 in een spannende wedstrijd de finale gewonnen. Met 11 teams is meegedaan met de competitie, wat 2 

kampioenen opleverde. 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. 
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Er is in oktober 2016 gestart met een campagne met een nieuwe website: zuidvogelsmeiden.nl. Het doel van 

deze campagne is extra leden te werven. Met het EK 2017 voor vrouwen in Nederland, Weuro2017 genaamd, 

biedt dat voldoende kansen. 
 

Tegen het eind van het seizoen heeft Berthy Blom haar functie als voorzitter van de vrouwencommissie 

neergelegd. Na een korte vacante periode heeft Max van den Born gelukkig het voorzitterschap van de 

vrouwencommissie op zich genomen. 

 

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, dat wordt verzorgd door de scheidsrechtercoördinator Johan van 

Os. 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 van de velden 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. 
 

Het was best even wennen aan de nieuwe benaming voor jeugdteams: JO19 staat voor Jeugd Onder 19 (voorheen 

A) /MO19 Meisjes onder 19 (MA), en zo tot JO9 aan toe. Er zijn ook teams die specifiek uit spelers van een 

geboortejaar bestaat, bijvoorbeeld JO16-1. 
 

Vanaf begin oktober 2016 dient zich aan dat er geen wedstrijden op de natuurgrasvelden gespeeld mogen 

worden. Met name hoofd wedstrijdzaken Jan Toes en de sectorleiders hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk 

wedstrijden door te laten gaan. Daarvoor keken zij, na overleg met het bestuur, naar: - vroeger beginnen en later 

doorgaan; - wedstrijden verplaatsen naar vrijdagavond of woensdagmiddag; - thuiswedstrijden omzetten naar 

uitwedstrijden. Het hoofd wedstrijdzaken neemt uiteindelijk het besluit over het speelprogramma. 

 

Vrijwilligers 
Er geldt een verplichting tot het doen van werkzaamheden. Het vrijwilligersplan wordt uitgewerkt door een 

commissie van 5 personen. Het 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 tot uitwerking van het vrijwilligersbeleid. 
 

Seizoen 2016 - 2017 is een jaar wat vooral inzicht heeft gegeven hoe ontzettend fijn het is dat er zoveel mensen 

zijn bij HSV De Zuidvogels die veel tijd vrij maken voor onze club. Al die vrijwilligers (ruim 200) zorgen voor 

een bruisend voetballeven op ons complex. Tegelijkertijd is het ook vaak een worsteling om die tijd voor de club 

vrij te maken, naast voetbal is er nog veel meer te doen en te beleven. Hoe komen we nu tot een goede balans 

zodat iedereen het ook met veel plezier dat enorm belangrijke vrijwilligerswerk bij onze club kan blijven doen? 

In 2016 is het Vrijwilligersbeleid van HSV De Zuidvogels vastgesteld. In dat Vrijwilligersbeleid is ook 

opgenomen dat iedereen een bijdrage moet leveren. 

 

Waarom dat nodig was? Er zijn ruim 200 vrijwilligers, is dat niet ruim voldoende om alles te doen? NEE, dat is 

het niet. Van onze vrijwilligers is er een aanzienlijk deel dat bijna leeft op de club. Zij kunnen er eigenlijk geen 

dag tussenuit omdat er dan gaten vallen die niet mogen vallen. Het is een onvoorstelbaar knappe prestatie van al 

die vrijwilligers dat zij die gaten dan toch weer opvullen en wel zo dat “wij aan de zijlijn” er eigenlijk niets van 

merken. Eigenlijk is alleen het punt van ‘ontbrekende’ scheidrechters een moment waarop “wij aan de zijlijn” er 

echt iets van merken en dan wordt er ook best veel gemopperd door “wij aan de zijlijn”. 2016 - 2017 is een 

seizoen waarin heel duidelijk geworden is dat wij heel trots op onze vrijwilligers mogen of eigenlijk moeten zijn. 

Zij maken het mogelijk dat er zoveel plezier beleefd kan worden bij Zuid: in de kantine, op het veld, langs de 

zijlijn …. 
 

Er is een begin gemaakt met een overzicht van alle taken die nodig zijn voor het levend 

houden van onze club. Duidelijkheid over wat er gedaan moet worden en hoeveel tijd dat 

vraagt is noodzakelijk. Dat is de enige manier om uiteindelijk tot een organisatie te 

komen waarin het belangrijkste motto voor vrijwilligerswerk bij onze club door iedereen 

met plezier kan worden ingevuld.        Samen doen, 

dat is Zuidvogels 
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Alle 240 vrijwilligers werden op de zaterdag voor Kerst uitgenodigd om de kerstattentie in ontvangst te nemen. 

In een gezellige drukte werd deze attentie met een welgemeende handdruk door het bestuur op zaterdag 17 

december persoonlijk uitgedeeld in de bestuurskamer. 

Voor nu (en altijd): VRIJWILLIGERS BEDANKT!! 

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, Sonja Zandbergen, Sander Teeuwissen, Kees Duran en Elmar Slokker, en Jan Westland. 

Begin juli 2016 waren er 1.175 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.140 leden. De 

applicatie die gebruikt wordt voor de ledenadministratie is op diverse fronten uitgebouwd, waaronder het 

voorzien van contributie in 10 termijnen. Dit is direct in het seizoen 2017-2018 beschikbaar. 

 

SportRelatie 

De applicatie SportRelatie is verder uitgebreid qua contributie via incasso in 10 termijnen, voor toepassing van 

het vastleggen van vrijwilligers (o.a. voor zelfwerkzaamheid bij de bouw) en sponsorcontracten (o.a. voor 

meerjarenbudgetten). De database bevat meer dan 8.300 unieke aan Zuidvogels gerelateerde contacten, 

waaronder de eigen leden en voormalige leden. 

 

KNVB - Sportlink 

Per seizoen 2016-2017 zijn de zaal wedstrijdformaliteiten geheel digitaal. Het werkt volledig met de ‘app’ 

Wedstrijdzaken. Tevens is in het najaar 2016 er een grote uitbreiding beschikbaar op Sportlink waarvan alle 

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

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

KNVB heeft in het voorjaar van 2017 aangekondigd alle wedstrijdformaliteiten via een app (applicatie) te laten 

doen i.p.v. via Sportlink. 

 

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 

 

 


