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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2014 - 2015 
 

 

In memoriam 
In het seizoen 2014 – 2015 zijn er 3 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 
 

Gerrit Stap, 76 jaar oud, is overleden op 24 oktober 2014. Hij was in totaal meer dan 29 jaar lid. 

Jan Bakker is op 30 januari 2015 overleden. Jan was 88 jaar en vanaf 1941 trouw lid, meer dan 73 jaar. 

Bob Gogelein is op 82-jarige leeftijd overleden op 16 februari 2015. Bob was ruim 36 jaar lid van de vereniging 

en erevoorzitter. 

 

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

2015. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Dirk Teeuwissen Hans Massop 

Activiteitencommissie Vacant Petra Bunschoten 

Bouwcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

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 Petra Bunschoten a.i. Rob de Groot 

Wedstrijdcommissie Rob de Groot Rob de Groot 

 

Wat zoal in het bijzonder passeerde 
Bestuurscommissie 

In augustus 2014 geeft voorzitter Jan Slokker te kennen het na 10 jaar jeugd- en hoofdbestuur tot 1 termijn 

voorzitterschap te laten. In maart 2014 hadden twee andere bestuursleden hun activiteiten beëindigd. Het bestuur 

stelt een bestuurscommissie aan die in brede zin naar de vereniging kijkt en een advies geeft voor de toekomst. 

Met een uitgebreid rapport als draagvlak wordt in maart 2015 een nieuw bestuur gekozen. 
 

Nordin Amrabat 

Na VVV, PSV en een avontuur in Turkije is voormalig speler Nordin Amrabat neergestreken in Malaga. 

Blijkbaar is de plaatselijke club tevreden, want na een huurperiode is ook de koop voor volgend seizoen in de 

pen. Al met al levert dit Zuidvogels een behoorlijke geldelijke bijdrage op. 
 

Vincent Vermeij 

Voormalig pupil van de club Vincent Vermeij schoot zijn ploeg De Graafschap op een zondag in mei ten koste 

van FC Volendam (0-1) terug naar de Eredivisie. 
 

Diede, Elise en Rosalie landskampioen schoolvoetbal 

Drie Zuidvogels meiden zijn landskampioen schoolvoetbal groep 5/6 geworden met hun school de Springplank. 

Diede en Rosalie spelen al vele jaren met jongens in een team van onze club. Na diverse voorrondes en 

districtsfinale werden de meiden door de KNVB opgehaald voor het eindtoernooi op het KNVB-sportcentrum in 

Zeist. Na de poulewedstrijden werd in de kruisfinale de beste wedstrijd gespeeld tegen de kampioen van district 

Zuid II, BS Langeberg uit Brunssum. Deze wedstrijd werd met maar liefst 6-1 gewonnen. Een paar honderd 

enthousiaste toeschouwers zagen de finale tegen de Piekschool uit Wageningen. Door de 2-0 overwinning werd 

de geweldige prestatie bevestigd en is de kampioensschaal zeker verdiend. 
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Youth Diploma Trainerscursus 

Eind van het seizoen hebben 4 jeugdtrainers van HSV De Zuidvogels de Youth Diploma Trainerscursus met 

succes gevolgd. Wij feliciteren Mike Kreuning, Wijbe Heutink, Marc te Pas en Levy Steggerda met het behalen 

van hun diploma. Het Coerver® Coaching Youth Diploma was een 2-daagse cursus die werd aangeboden in 4 

modules, deze modules bevatten zowel klassikale als praktische onderdelen. Het doel is gericht om een beter 

inzicht te geven in het plannen en uitvoeren van effectieve trainingssessies. De jeugdtrainers zijn actief bij 

Zuidvogels. 
 

Kampioenen 

HSV De Zuidvogels kan met trots enkele kampioenen feliciteren. De kampioenen zijn op 5 juni 

in een gezellige sfeer gehuldigd op het evenementenplein. De kampioenen zijn (zowel van najaar 

als voorjaar): MC1, MD2, B4, D1, D5 en E7. 

 

Bestuur 
Algemene Vergadering 

Door het bestuur zijn drie Algemene Vergaderingen georganiseerd, te weten op 24 november 2014, 2 maart 2015 

en 22 juni 2015. Op maandag 24 november werden in aanwezigheid van 87 personen in een 3 uur durende 

vergadering naast de reguliere agendapunten ook de eerste bevindingen van de Bestuurscommissie behandeld 

Voorzitter Jan Slokker treedt af, waarna er nog 4 bestuursleden actief zijn. 
 

Na een eerste aankondiging op 2 februari vond op 2 maart 2015 een Buitengewone Algemene Vergadering 

plaats met als centraal agendapunt de bestuursverkiezing. Alle bestuursleden traden af, waarmee een nieuw 

bestuur met 7 bestuursleden aan de slag kon. Daarmee werd als bestuurslid afscheid genomen van Anita 

Campbell en Barbara Koetze. 
 

Op 22 juni 2015 vond de voorjaarsvergadering plaats waarbij de begroting voor het komende seizoen werd 

aangenomen. De kledingregeling voor de senioren werd voorgesteld, aangenomen en per 1 juli 2015 van kracht. 
 

Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2015 bestaat het bestuur uit: voorzitter Kees Visser, secretaris Koos 

Bakker, penningmeester Stephen van Cleef en de leden Petra Bunschoten, Hans van Diest, Rob de Groot en 

Hans Massop. 
 

Bestuurscommissie. 

Voorzitter Jan Slokker heeft in augustus kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende 

termijn en trad in de Algemene Vergadering in het najaar 2014 af. Dientengevolge heeft het bestuur met ingang 

van 13 september 2014 een bestuurscommissie aangesteld om een onderzoek te starten en tot aanbevelingen te 

komen. De commissie staat onder leiding van Jan Willem van de Pol. Het bestuur heeft de commissie 2 

opdrachten meegegeven: 

1. Analyse van de toepasbaarheid van de huidige beleidsplannen en strategie/missie binnen de 

structuur van de vereniging. 

2. Inventarisatie van de vorming van een coherent bestuurscollege. 

Het bestuur verleent volledig mandaat aan de bestuurscommissie met betrekking tot de gestelde opdrachten en 

verwacht uiterlijk 31 december 2014 de aanbevelingen te hebben ontvangen. Na analyse van de aanbevelingen 

zal een Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden om de aanbevelingen aan de leden te 

presenteren. Tot aan het moment van de presentatie heeft het zittend bestuur (exclusief voorzitter Jan Slokker) 

haar bestuurlijke taken gecontinueerd. In november presenteert de bestuurscommissie een uitgebreid verslag, 

welke opvraagbaar is. Naast het beschouwen van alle relevante beleidsdocumenten, zijn de nodige gesprekken 

met betrokkenen gevoerd Er is een enquête gehouden met een grote respons van bijna 400 leden. Het rapport 

wordt in februari 2015 afgerond en aan het bestuur gepresenteerd. In het rapport worden de speerpunten 

Identiteit, Sportcomplex, Maatschappelijk belang toegelicht.  

 

Accommodatiecommissie 
Wij hebben met drie kunstgrasvelden en twee minivelden 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. 
 

Onze accommodatie is via de Stichting ’t Hoogie verhuurd aan Mamo kinderdagverblijf, enkele scholen, de 

voetbalschool en diverse organisaties voor bijvoorbeeld eendaagse activiteiten (toernooien). 
 

Op veld twee zijn twee dug-outs geplaatst (zie ook sponsoring). 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 gaat 

komend seizoen aan de slag met een oplossing. 

 

HSV De Zuidvogels werd oktober 2014 geconfronteerd met graffiti, welke op diverse plekken op haar 

accommodatie was aangebracht. Er werd aandacht voor gevraagd op Facebook en de website. De recente reeks 
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van vernielingen is een doorn in het oog, maar ook een behoorlijke kostenpost voor de vereniging. Het inslaan 

van ruiten, verwijderen van belijning, kapotmaken van doelnetten en doelpalen, brandje stoken bij de gebouwen 

en op het kunstgras is aan de orde van de dag. Het heeft zelfs de aandacht gehaald van RTV Noord-Holland. De 

gemeente is wederom ingeschakeld en dat leidt in november 2014 tot een notitie ‘Integrale aanpak overlast 

Zuidvogels / Wolfskamer’. Aanpak op korte termijn en lange termijn doelstellingen worden vastgelegd. Op 30 

juni 2015 kunnen we stellen dat er helaas nog tot weinig daadkracht heeft geresulteerd. 

 

 

Activiteitencommissie 
Voor de zevende maal op rij was in augustus de seizoensopening met een gevarieerd programma. Op veld twee 

hebben tweehonderd jeugdleden kunnen genieten van prachtige opblaasbare voetbalspellen. Naast een aantal 

selectieteams traden Vrouwen 1 en Zuidvogels 1 aan. Zuidvogels 1 won maar liefs met 8-0 van sv Nieuw 

Utrecht. 
 

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 26 november 2014 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 is de kerstclinic georganiseerd. In de kantine was het een gezellige drukte. 
 

Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015 is een wedstrijd gehouden tussen Zuidvogels 1 en Oud-

Zuidvogels 1. De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht door alle geledingen van de vereniging. De 

nieuwjaarspeech werd ditmaal verzorgd door de secretaris met thema’s vrijwilligers, enquête, plannen van 

plezierige en succesvolle activiteiten, dank aan de gemeente en aandacht voor onze naasten. 
 

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

Springplank hield op woensdag 27 mei haar sportdag. 

 

Financieel 
De afgelopen decennia werd de financiële administratie door de penningmeester gedaan. Sinds maart 2015 is er 

ondersteuning door een administrateur. Voormalig lid Gert Bout, werkzaam bij accountantskantoor Lentink heeft 

dit opgepakt en een nieuw financieel systeem ingericht. Daarin is de gehele administratie van 2014-2015 

ingevoerd, een enorme inhaalslag. 
 

Op financieel gebied zijn mede op basis van veranderde wetgeving de afspraken over de samenwerking tussen 

Stichting ’t Hoogie en HSV De Zuidvogels aangepast. 

 

Jeugd 
Met onze A1 is er bewust gekozen om met meer eigen opgeleide jongens te spelen. Hierdoor wisten we dat het 

moeilijk zou worden dit seizoen. Er wordt in de eerste seizoenshelft veel verloren. In januari 2015 kondigt 

trainer Ron Paschedag zijn vertrek aan. Michel Strating en Raymond den Riet (resp. trainers van Zuidvogels 2 en 

B1) nemen de taken op zich. Helaas kan een degradatie uit de vierde divisie niet worden voorkomen. 
 

Zuidvogels heeft actief deelgenomen aan de actie Blauwe Kaart van de KNVB. Als mooie verrassing werden de 

spelers van D1 voor hun uitwedstrijd in september 2014 opgehaald door de originele spelersbus van het 

Nederlands elftal. De 1-6 overwinning in Eemnes verhoogde de stemming, zo ook vermeld in een mooie 

rapportage in de Gooi- en Eemlander. 
 

In de loop van het jaar is een nieuw initiatief gestart voor fysiotherapie op de club. In oktober 2014 start de 

fysiotherapeut, Rosalie Dubbers. 
 

De woensdagmiddagtrainingen voor de E- en F-recreanten werden wederom georganiseerd door Coerver 

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

basis van deze methode getraind. 
 

Op vrijdag 22 mei 2015 gingen een kleine 120 jeugdspelers voor het pinksterweekend naar Limburg om deel te 

nemen aan een internationaal toernooi, de North Limburg Cup. Een compliment voor de organisatoren, die de 

kinderen weer een top evenement hebben bezorgd. 
 

Hidde Hoelscher, keeper van de C1, werd genomineerd voor de Fair Play Prijs van SO Soest. Tijdens de 

wedstrijd die op scherp stond, wist hij het hoofd kalm te houden en zijn team positief te coachen. 

Hemelvaartsdag 14 mei mocht Hidde de eerste prijs in ontvangst nemen in de kantine uit handen van niemand 

minder dan Jack van Gelder. Hij kreeg een fraaie zilveren schaal en een VIP-plaats voor de wedstrijd van het 

Nederlands Elftal tegen de USA. 
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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. 
 

Sinds oktober 2014 heeft Zuidvogels een echte "knuffelhoek". De steigerhouten zithoek van MaMo BSO is 

aangevuld met een extra steigerhouten bank inclusief mooie bekleding, welke is vervaardigd door Kees Doorn. 

Zijn echtgenote heeft de unieke Zuidvogels kussentjes gemaakt. 
 

Gedurende de wintermaanden was onze kantine op de woensdagmiddag tijdens de jeugdtrainingen geopend tot 

19.00 uur. Koffie en thee waren verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs en voor de jeugd is er gratis 

aanmaaklimonade. 
 

Per 1 januari 2014 is de Verordening Drank- en Horecawet aangepast. Vanuit de overheid werd wederom met de 

actie NIX18 de aandacht gevestigd op het verbod van alcohol verkoop aan jongeren. Op diverse zichtbare en 

onzichtbare momenten is er controle door instanties geweest. 
 

Een sponsor bood grotere tafels en bijpassende stoelen aan voor de kantine. Ook het projectiescherm is 

vervangen door een groter exemplaar. 

 

Normcommissie 
Het gehele seizoen heeft de Normcommissie geen zaken onder haar hoede gehad. De tijd is evengoed benut om 

een aantal documenten en procedures te actualiseren. In maart 2015 wordt het seminar “In veilige handen” 

bezocht, dit werd georganiseerd door het SPH (SportPlatform Huizen). 

 

PR & Communicatie 
De redactiecommissie heeft een 1 uitgave gepubliceerd: een magazine in november 2014. Bij elke thuiswedstrijd 

van Zuidvogels 1 was het programmaboekje De Aftrap beschikbaar. 
 

Naast de uitgave van een magazine verschijnt in augustus en september een Zuidvogels Nieuwsbrief. 
 

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

van € 990,00 is aangewend voor trainingsmateriaal voor de jeugd. 
 

Anita Campbell heeft 5 jaar de PR & Communicatie verzorgd. Na haar aftreden als bestuurslid stopt zij geheel 

met haar taken. In maart heeft Kees Visser haar taken a.i. overgenomen. 

 

Projecten 
Op projectbasis wordt de werving van leden opgepakt. 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 Zuidvogel voetbaltas. Op 20 juni was de wervingsdag voor jonge jeugd. 
 

De Grote Clubactie is wederom georganiseerd, het resultaat ruim € 1.800,00. De loten werden verkocht door de 

DEF-pupillen. De interne verkoopwedstrijd werd gewonnen door de F2 en MD4.  
 

Op 20 mei werd een High Tea Meidenmiddag georganiseerd. De beleving van en de werving voor het 

vrouwenvoetbal levert voor het seizoen 2015-2016 nog meer teams op.  

 

Senioren 
A-selectie 

Dit seizoen stond, naar later blijkt voor het laatst trainer Jorg Smeets voor de manschappen. De competitie begon 

voortvarend, de eerste periode lag voor het grijpen. De tweede periode was de minste van de drie, want ook in de 

derde periode was er nog een kans. Een eindrangschikking op plaats 5 van de 14 in de eerste klasse A was het 

resultaat. Na 5 seizoenen neemt Jorg in mei met een 5-2 overwinning afscheid en gaat bij Ajax aan de slag. 
 

Op dinsdag 30 december 2014 speelt Zuidvogels 1 onder leiding van Marcel van den Broek in de zaal mee met 

de eerste Boboli Zuiderzeetoernooi te Spakenburg. Na spannende wedstrijden en een zinderende finale werd het 

kampioenschap verworven. 
 

B-selectie 

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

van trainer Michel Strating komen moeilijk uit de startblokken en blijft het lang zonder zichtbare resultaten. Een 

degradatie dreigt maar gelukkig werd behoud in de hoogste amateurklasse veiliggesteld. 
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Jong Zuid 

Ook dit seizoen doet Jong Zuidvogels weer mee aan de competitie voor talentvolle jonge spelers. Er is dit 

seizoen gekozen voor een iets andere opzet. Met zes clubs spelen we één keer tegen elkaar. Het gaat om het 

opleiden van spelers en hierdoor is de leeftijdgrens verlaagd naar “onder 22 jaar” zonder dispensatiespelers. 
 

Senioren, recreanten 

Er kwamen dit seizoen weer 8 teams binnen de lijnen (Zuidvogels 3 t/m 9 en VE1). Er zijn redelijke resultaten 

behaald. Enkele teams kampen met personele problemen, dat heeft veel extra aandacht nodig. De samenstelling 

van de teams voor het nieuwe seizoen 2015-2016 heeft in mei en juni al veel werk met zich meegebracht. De 

veteranen gingen voor het zesde jaar achter elkaar weer op reis, dit keer naar "Altstadt" Düsseldorf waar ze 

spelen tegen de veteranen van Tusa 06. 
 

Senioren, zaalvoetbal 

Zuidvogels zaalvoetbal heeft met twee teams deelgenomen aan de KNVB competitie. Het nieuwe tweede 

zaalteam kwam voort vanuit BFC 1. Voor de tweede maal organiseerde HSV Zuidvogels een 

zaalvoetbaltoernooi voor senioren in Sporthal De Meent. Deelnemende teams in volgorde van eindstand: Team 

Vos, Zuidvogels 2 (veld), De Baron, Zuidvogels 1 en SC AH ’78. 
 

Senioren, 35+ 

In september 2014 begon het derde 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. 

 

Sponsorcommissie 
In het begin van het seizoen tekent Schoonmaakbedrijf Eckhardt als hoofdsponsor van de A- en B-selectie. Dit 

was op de nieuwe tenues van betreffende teams te bewonderen. Beveiligingstechniek Koetze sponsorde de dug-

outs op veld twee. Target Media was ook dit seizoen  hoofdsponsor. 
 

In een zeer fraaie ambiance, Het Kleine Café aan de Haven, kwamen woensdagavond 22 oktober bijna alle 

business club sponsors bijeen voor het Havenmeester Diner. De sfeer was ontspannen en gezellig, maar een 

beetje zakelijkheid werd niet uit het oog verloren. De onderlinge banden werden versterkt en nieuwe afspraken 

werden gemaakt. Voorzitter Jan Slokker bedankte de sponsors voor hun ondersteuning en met een promofilm 

(geproduceerd door Frank en Vrij Media) werd aan de sponsors getoond "waar ze het voor doen". 

Hoofdsponsor Gerard Eckhardt ontving het vernieuwde Zuidvogels 1 shirt en een aantal sponsors werd in het 

spotlicht gezet door de voorzitter. De bloemdecoraties werden verzorgd door Bloembinderij Mulder. 
 

In september 2014 is de C3 voorzien van trainingspakken, tassen en een trainings/presentatietenue. Dit is 

mogelijk gemaakt door : Maro Installatietechniek, Total Cleaning Products BV, Aurik Verbouw en Renovatie en 

Scala Solutions. 
 

Op een zaterdag in november was er veel aandacht voor de prachtig witte SUV van Fred Janssen Autogroep. Er 

werd een fotowedstrijd met selfies aan gekoppeld. 
 

De Boerenkoolavond was ditmaal op vrijdag 13 februari, 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. 
 

In maart 2015 is er nieuw elan in de sponsorcommissie ontstaan door bestuurslid Hans van Diest. Dit heeft tot 

nieuwe contacten en contracten geleid. 
 

Accord is per 1 mei de nieuwe hoofdsponsor van de Vrouwenafdeling geworden. Dankzij Accord worden alle 

dames- en meidenteams in een uniek vrouwenshirt gestoken. Wij zijn hiermee één van de eerste 

voetbalverenigingen die haar leden een eigen vrouwenshirt aanbiedt. Accord is niet alleen warm voorstander van 

meer vrouwen op de werkvloer en in het management van het bedrijfsleven. Ook de sport hoort wat Accord 

betreft een afspiegeling te zijn van onze samenleving. Reden genoeg voor Accord om vanaf 1 mei de dames- en 

meidenteams van HSV De Zuidvogels te gaan sponsoren. 
 

Via het ING aanvoerdersprogramma biedt deze sponsor voordelen voor de vereniging zoals bv kaarten voor het 

Nederlands elftal voor vrijwilligers, materialenpakketten en sponsormogelijkheden. Sinds half maart heeft HSV 

De Zuidvogels een nieuwe ING Aanvoerder en zijn de eerste vrijwilligers naar een wedstrijd geweest (Nederland 

– Spanje). Tevens hebben we de sponsoring van een jeugdevenement binnengehaald en is ING hoofdsponsor van 

ons wervingsevenement op 20 juni geworden. 
 

Woensdag, 29 april heeft de businessclub een zeer geslaagde avond georganiseerd voor vele leden en introducés. 

Gastspreker was Marcel Beerthuizen, oud-speler van de club en momenteel als directeur van Bigplans betrokken 

bij alle grote sponsordeals in Nederland. Marcel gunde ons een kijkje in de keuken van het grote geld met name 

in de voetballerij, maar ook de formule 1 en de showbusiness. Aansluitend werd de vertaalslag gemaakt naar wat 

een amateurclub en sponsor voor elkaar kunnen betekenen en met wat voor acties dat vorm gegeven kan worden. 

Kortom een hele leerzame avond waar de sponsoren met elkaar veel plezier aan hebben beleefd. 
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Technische commissie 
Formeel was er geen technische commissie dit seizoen. De taken die onder de technische commissie vallen zijn 

waargenomen door bestuursleden tot het moment van aantreden van het nieuwe bestuur in maart 2015.  

 

De functie van hoofdtrainer werd dit seizoen ingevuld door Jorg Smeets met Marcel van den Broek als assistent 

en Kees van den Broek als keeperstrainer. Michel Strating stapte na vele jaren over vanuit de A1 en had de B-

selectie onder zijn hoede. 
 

Jorg Smeets had in december 2014 laten weten zijn verbintenis niet te verlengen. Daar de TC in maart 2014 

werd ontbonden is een tijdelijke TC ingesteld voor een selectietraject voor een nieuwe hoofdtrainer. Op 19 

januari 2015 werd aangekondigd dat Juan Fernández Coto in het nieuwe seizoen hoofdtrainer is. 

 

Toernooicommissie 
Op de zaterdag voor Pasen (4 april) is 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. 
 

Op 30 mei en in juni zijn traditiegetrouw de Rabobank Jeugdtoernooien voor de overige teams (inclusief de 

Kabouters) gespeeld. 
 

Voor de meisjes en dames is op 31 mei het Gooiland Beveiliging Girls On Tour toernooi gehouden en afgesloten 

met een goed verzorgde en gezellige barbecue voor alle betrokkenen. 

 

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 is een wervingscampagne gestart en geldt 

er een nadrukkelijkere vorm van verplichting tot het doen van werkzaamheden. Dit leidt tot een voorstel welke 

in de Algemene Vergadering van 24 november wordt aangenomen. Het 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 20 december persoonlijk 

uitgedeeld in de bestuurskamer. 
 

De vrijwilligersavond kwam dit jaar te vervallen.  

 

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

niveau. Trainer Richard Buisman had zijn contract verlengd voor het seizoen 2014-2015. Met 12 teams is 

meegedaan met de competitie, wat 2 kampioenen opleverde: MC1 en MD1. 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 heeft Paul van Rooij zijn functie als voorzitter van de vrouwen in februari overgedragen 

aan Petra Bunschoten a.i. 
 

Per 1 mei 2015 is Accord Uitzendbureau  hoofdsponsor voor de afdeling Vrouwen (zie ook Sponsercommissie). 

 

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. Een woord van dank aan wedstrijdcoördinator 

Jan Toes voor de veldindeling en het gastheerschap van Peter Michielsen en Willem Snel is op z’n plaats. 

 

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 Kees Duran, Guido van Gestel, 

Yvette Luijer, Paul van Os, Frederik van der Paardt, Elske Praag, Elmar Slokker, Willem Snel en Jan Westland. 

Begin juli 2014 waren er 1.254 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.170 leden. 
 

 
Koos Bakker, secretaris 


