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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

In memoriam 
In het seizoen 2013 – 2014 zijn er 3 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 
 

Aart Vos, overleden op 2 augustus 2013, 77 jaar, 54 jaar lid, sinds 1988 erelid 

Jan Visser, overleden op 6 december 2013, 91 jaar, 78 jaar lid 

Arie Pijl, overleden op 3 mei 2014, 91 jaar, 21 jaar lid 

 

Organisatie, commissies 
Het jaarverslag beoogt een overzicht te geven van de activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging. De 

activiteiten worden gecoördineerd door de daartoe aangestelde commissies en het hoofdbestuur. Voor de 

volledigheid wordt een overzicht gegeven van de commissies per 30 juni 2014. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Dirk Teeuwissen Jan Slokker 

Activiteitencommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Jeugdcommissie Barbara Koetze Barbara Koetze 

Kantinecommissie Kick Krijnen Koos Bakker 

Kascommissie Sabine Borchert Jan Slokker 

Kleding/materiaalcommissie Henk Honing Jan Slokker 

Normcommissie Jan Westland Koos Bakker 

PR & Communicatiecommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Redactiecommissie Anita Campbell Anita Campbell 

Scheidsrechterscommissie Henk Honing Jan Slokker 

Seniorencommissie Koos Bakker Koos Bakker 

Sponsorcommissie Vacant Jan Slokker 

Toernooicommissie Sabine Borchert Jan Slokker 

Vrijwilligerscommissie Vacant Petra Bunschoten 

Vrouwencommissie Paul van Rooij Petra Bunschoten 

Wedstrijdcommissie Koos Bakker Koos Bakker 

 

Wat zoal in het bijzonder passeerde… 
KNVB Voetbaldagen bij Zuidvogels 

In augustus 2013 zijn voor de laatste keer de KNVB Voetbaldagen bij Zuidvogels gehouden. De laatste keer 

omdat de KNVB heeft besloten tot een andere opzet. Veel vrijwilligers van Zuidvogels kweten hun taak om de 

accommodatie en kantinebezetting tot in de puntjes te verzorgen. 
 

Nederland – Engeland Meisjes O15 

Op zonovergoten meidag werd de oefeninterland Oranje meisjes onder de 15 jaar gespeeld tegen Engeland 

meisjes onder de 15 jaar (O15). Alle bondscoaches vrouwenvoetbal waren daarbij op 30 mei aanwezig. Onze 

vereniging bood enkele dagen haar accommodatie en vrijwilligers aan om deze interland mede te organiseren. 

HSV De Zuidvogels is hiermee extra op de kaart gezet. 
 

MaMo BSO 

De naschoolse opvang MaMo BSO doet in november 2013 haar intrede binnen de Zuidvogels organisatie. 

Hiervoor is, na een aarzelende start, groeiende belangstelling, waardoor er een nieuwe inkomstenbron voor de 

vereniging is ontstaan. 
 

Voorstelling Wel Winnen He! 

Op 15 april vervulde het D1 team alle figurantenrollen in de voorstelling: "Wel Winnen, he!" van NOC NSF. 

Deze voorstelling is een humoristische voorstelling, speciaal voor vrijwilligers bij sportclubs. In de Graaf 

Wichman was er belangstelling van ouders en begeleiding van Zuidvogels. 
 

Gastvrijheid en Vernielingen 

Zuidvogels is een gastvrije vereniging, ons sportpark is ook het hele jaar open voor niet leden die bij ons gratis 

op het kunstgras mogen voetballen. Wij vinden dat wij de inwoners van Huizen iets terug moeten geven voor de 

investeringen die de Gemeente heeft gedaan op ons sportpark. Het is daarom bij een mooie zomerse dag dan ook 

bijzonder druk op ons sportpark waar zowel jong als oud een balletje trappen. Helaas hoort daar ook bij dat wij 

elke week de rommel moeten opruimen maar ook de vernielingen moeten herstellen. Het bestuur heeft actie 

ondernomen en zal tot nadere maatregelen komen om de ongewenste zaken tot een minimum te kunnen 

beperken. 
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Vincent en Sofyan 

Vincent Vermeij debuteert in augustus 2013 in Jong Ajax. In januari 2014 maakt hij de overstap naar De 

Graafschap en voetbalt elke week in de Jupiler League. Ons voormalig jeugdlid Sofyan Amrabat tekende bij FC 

Utrecht een profcontract. 

 

Kampioenen 
HSV De Zuidvogels kan met trots vele kampioenen feliciteren. De kampioenen zijn op 13 juni in 

een gezellige sfeer gehuldigd op het evenementenplein, het zijn er maar liefst 11 dit seizoen! De 

kampioenen zijn (zowel van najaar als voorjaar): Senioren 8 en 9, Vrouwen 3 en in de jeugd de 

B3, C1, C4, D4, D6, F8, F9, F10. In hun wedstrijdtenue werden de teams in het kader van het 

WK in een oranje eend op de foto gezet. 

 

Prestaties (nog te controleren) 
Senioren  A-junioren  D-pupillen (voorjaar) F-pupillen (voorjaar) 

1 6 (14) A1 3 (12) D1 12 (12) F1 5 (6) 

2 12 (14) A2 3 (10) D2 4 (6) F2 5 (5) 

3 13 (13) A3 12 (12) D3 3 (6) F3 2 (5) 

4 9 (11)   D4 4 (6) F4 5 (6) 

5 4 (11) B-junioren  D5 2 (6) F5 5 (6) 

6 9 (12) B1 6 (12) D6 1 (6) F6 2 (6) 

7 7 (12) B2 (vrj.) 4 (6) D7 3 (5) F7 3 (8) 

8 1 (12) B3 (vrj.) 1 (5) D8 3 (5) F8 2 (6) 

9 1 (14) B4 (vrj.) 3 (6) D9 3 (8) F9 3 (6) 

10 14 (14)   D10M 3 (6) F10 3 (6) 

VE1 2 (14)     F11 5 (5) 

 

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

Zaal  C-junioren  E2 3 (6)  

Zaal 1 2 (13) C1 1 (11) E3 4 (6) MB1 4 (5) 

  C2 (vrj.) 5 (6) E4 4 (8)  

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

  C4 (vrj.) 4 (6) E6 6 (6) MC1 2 (7) 

Dames  C5 5 (8) E7 3 (5) MC2 2 (5) 

VR1 6 (12)   E8 6 (7)   

VR2 (vrj.) 6 (7)   E9 6 (6) MD1 3 (8) 

VR3 (vrj.) 1 (6)   E10 5 (5)  

( ) = aantal teams in competitie  E11 2 (5) D11M 4 (6) 

    E12 3 (6) ME1 7 (7) 

Alle kampioenen gefeliciteerd!  E13 3 (6) ME2 4 (7) 

 

Bestuur 
Algemene Vergadering 

Door het bestuur zijn twee Algemene Vergaderingen georganiseerd, te weten op 25 november 2013 en 10 juni 

2014. Op maandag 25 november werden in aanwezigheid van 68 personen binnen een uur alle 12 agendapunten 

behandeld. Barbara Koetze en James van Beurden traden toe tot het hoofdbestuur als Algemeen bestuurslid met 

respectievelijk de portefeuilles Jeugd en Technisch beleid. Paul van Rooij had de dag ervoor besloten zijn 

bestuursfunctie neer te leggen. Formeel werd tijdens de vergadering besloten het bestuur uit te breiden van zeven 

naar negen leden.  
 

Op 10 juni 2014 vond de voorjaarsvergadering plaats waarbij de begroting voor het komende seizoen werd 

aangenomen. De contributie werd iets verhoogd doordat de KNVB voor elk lid de contributie verhoogde. 
 

Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2014 bestaat het bestuur uit: voorzitter Jan Slokker, secretaris Koos 

Bakker en de leden Petra Bunschoten, Anita Campbell en Barbara Koetze. Met in begrip van de functie van 

penningmeester zijn er 4 posities in het bestuur vacant. 
 

In september treedt Barbara Koetze terug als voorzitter van de jeugdcommissie. Na een moeizame periode en 

enkele goede gesprekken werd de draad weer opgepakt met als resultaat Barbara voor te dragen voor het 

hoofdbestuur. In maart 2014 treden penningmeester Richard Ammerlaan en James van Beurden 

(portefeuillehouder Technisch beleid) terug. Richard zal wel zijn werkzaamheden tot het eind van het seizoen 

voortzetten en ook de jaarcijfers opmaken. Doordat gehele TC opstapte, zag James zich genoodzaakt ook zijn 
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bestuurlijke taak op te geven. Gesprekken met kandidaten voor het hoofdbestuur hebben geen zichtbare 

resultaten opgeleverd. 
 

Communicatie 

Naast de uitgave van de presentatiegids laat het bestuur ook van zich horen via de vrijwel wekelijkse column op 

de website: Langs de lijn van de voorzitter. In maart werd voorzitter Jan Slokker geïnterviewd door de regionale 

krant De Gooi en Eemlander. In juni 2014 verschijnt de laatste eZuidvogel, deze wordt in het nieuwe seizoen 

opgevolgd door Zuidvogels Nieuwsbrief. 

 

Accommodatiecommissie 
Wij hebben met drie kunstgrasvelden en twee minivelden een prachtige accommodatie maar kleedkamers, 

toiletten en nog een aantal zaken zijn toch wel gedateerd. Er is onderzoek gedaan naar de algehele staat van onze 

gebouwen op de accommodatie. In overleg met de heer Cor Vos en Bouwmaatschappij Verwelius B.V. zal er 

een plan van aanpak gemaakt worden. De algehele staat van het gebouw is als goed beoordeeld. Wel heeft het 

gebouw wat achterstallig onderhoud waar in het seizoen 2014-2015 de eerste verbeteringen aangebracht gaan 

worden. 
 

Onze accommodatie is via de Stichting ’t Hoogie verhuurd aan Mamo kinderdagverblijf, de KNVB i.v.m. de 

interland van Oranje Meiden O15, ROC Hilversum en de voetbalschool. 
 

De voorbereidingen zijn getroffen voor het plaatsen van twee dug-outs op veld twee (zie ook sponsoring). Met 

de opbrengst van de AH muntenactie, Boni muntenactie, Jantje Beton, ING en de Club van 100 wordt een nieuw 

speeltoestel gekocht. Winkelcentrum Oostermeent schenkt Zuidvogels hun speeltoestel en in samenwerking met 

de Gemeente en de accommodatiecommissie wordt de nieuwe speeltuin in juni veilig en overzichtelijk ingericht. 

 

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

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

Op 23 oktober 2013 werd er weer een keepersdag georganiseerd. Deze succesvolle activiteit werd bezocht door 

vele jonge keepers en werd opgewacht door profkeeper Robbin Ruiter van FC 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 27 november 2013 een groot succes. Voor de D- en E-pupillen is 

een zwemdisco georganiseerd in Sportcentrum De Meent, in oktober en in februari. 
 

Op 15 november wordt met de kantinecommissie een “Amsterdamse Avond” georganiseerd. Het is wat nieuws 

bij Zuidvogels en kan zeker in de toekomst vaker worden gehouden. 
 

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

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

op de zaterdag voor Kerst viel letterlijk in het water, maar werd toch druk bezocht door onze pupillen. In de 

kantine was het een gezellige drukte. 
 

Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 is een wedstrijd gehouden tussen Zuidvogels 1 en Oud-

Zuidvogels 1. 
 

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

Springplank hield op 11 juni haar sportdag. 
 

HSV De Zuidvogels doet in april mee aan de nationale Sportweek, de actie "Ik neem je mee" wordt ingezet bij 

het 35+ voetbal. 

 

Jeugd 
Na wat strubbelingen aan het begin van het seizoen (o.a. het tijdelijk aftreden van de jeugdvoorzitter) heeft de 

jeugdcommissie ook het afgelopen seizoen veel werk verzet. Naast de lopende zaken rondom alle jeugdteams is 

er een jeugdbeleidsplan opgesteld. Naast het jeugdbeleidsplan is er voor elk jeugdlid een reglement opgesteld 

met daarin wat er van een ieder verwacht wordt bij onze vereniging. In het seizoen 2014-2015 zal dit reglement 

voor alle jeugdleden gelden. De jeugdcommissie is uitgebreid met een secretaris aan het begin van het seizoen en 

met een sectorleider D-pupillen aan het eind van het seizoen.  
 

De woensdagmiddagtrainingen voor de E- en F-recreanten wordt voor het eerst georganiseerd door Coerver 

Coaching. Dit is een enorm succes en de pupillen gaan met sprongen vooruit. De opkomst is onnoemelijk groot. 

De jeugdcommissie besluit dan ook aan het eind van het seizoen 2013-2014 verder te gaan met deze methode; 

zelfs het nieuwe seizoen uit te breiden voor alle niet selectieteams van de E-, F-, ME- en MD-pupillen en alle 

Kabouters. 
 



 

HSV De Zuidvogels Jaarverslag 2013 - 2014 4 van 7 

De activiteiten voor de jeugd zijn wederom door een aantal vrijwilligers georganiseerd (zie 

Activiteitencommissie). In april 2014 is er een cursus georganiseerd voor jeugdtrainers pupillen en junioren. 

Beide cursussen worden goed bezocht en de jeugd heeft er weer een aantal geschoolde trainers bij.  
 

Voor het eerst in de geschiedenis speelde een jeugdteam in de vierde divisie: Zuidvogels A1. Zij eindigden 

keurig in de top van het klassement. Met 8 kampioenen (B3, C1, C4, D4, D6, F8, F9, F10) deed onze jeugd het 

goed. Absolute topper is het team rondom Zuidvogels C1. Zij promoveerden waardoor de C1 volgend seizoen in 

de hoofdklasse mag gaan uitkomen. 
 

Op vrijdag 6 juni gingen een kleine 120 jeugdspelers voor het pinksterweekend naar Limburg om deel te nemen 

aan een internationaal toernooi. Een compliment voor de organisatoren, die de kinderen weer een top evenement 

hebben bezorgd. Het gaat bij Zuidvogels natuurlijk veel over voetbal en hoe de vraag hoe kunnen wij de beste 

voetballers nog beter maken. Door dit soort evenementen, maar ook al die thuistoernooien en de centrale 

trainingen voor alle MD, ME, E-F-pupillen en Kabouters met gekwalificeerde trainers, is het ook voor de 

zogenaamde recreatieve voetballer, aantrekkelijk om bij Zuidvogels te voetballen. 

 

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. Helaas blijft daardoor 

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.  
 

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

 

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

benut om een aantal documenten en procedures te actualiseren. 

 

PR & Communicatie 
De redactiecommissie heeft een 1 uitgave gepubliceerd: de presentatiegids in oktober 2013. De commissie PR & 

Communicatie verzorgde bij elke thuiswedstrijd van Zuidvogels 1 het programmaboekje De Aftrap waarin o.a. 

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

In juli 2013 heeft Yvette Luijer de taak van webbeheer op zich genomen. Op basis van een nieuw CMS systeem 

in een hernieuwde website gemaakt, deze is in augustus 2013 gelanceerd. Aan de goed bezochte website is naast 

Twitter ook Facebook toegevoegd. 
 

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

werd ingeloot voor deelname aan de Boni Jeugdsponsoractie en bereikte daarmee in november 2013 de eerste 

plaats, waarmee een bedrag van € 1.149,00 werd opgehaald. Dit bedrag is volledig besteed aan de nieuwe 

speeltuin. 
 

In de media kregen wij in maart 2014 aandacht met een prachtige reportage in de Gooi en Eemlander met onze 

Zuidvogels meiden en het interview met Elisa uit de MA1. De media heeft overigens ruim aandacht besteed aan 

de vereniging, waaronder de verkiezing van het mooiste tenue van de 38 regioclubs. De interland Nederland – 

Engeland O15 was het grootste nieuwsitem. In mei is een nieuwe sponsornieuwsbrief digitaal verspreid. 

 

Projecten 
Op projectbasis wordt de werving van leden opgepakt. De werving richt zich op de 4-5-6-jarigen (kabouters), 

vrouwen en 35+. Ieder nieuw lid bij de kabouters, F-pupillen en meiden DEF ontvangt na betaling van het 

inschrijfgeld een gepersonaliseerde Zuidvogel voetbaltas en kan 3 maanden gratis voetballen. Op 21 juni was de 

wervingsdag voor jonge jeugd. 
 

Naast de werving van leden is ook in 2013 een campagne gestart om vrijwilligers aan Zuidvogels te binden en te 

verbinden. Dit wordt ondersteund door een gehouden enquête in het voorjaar. Voor de recreanten, de groep 

spelers die buiten de selectie spelen is voor de E- en F-pupillen een programma opgezet om de trainingen 

volledig te laten begeleiden. 
 

In verleden is de Grote Clubactie georganiseerd en dat is nu weer opgepakt. Het laten meedoen door teams, werd 

ondanks de te winnen prijzen nog een hele opgave. Desondanks was het resultaat ruim € 1.200,00 en zal volgend 

seizoen hoger uitpakken. Nog meer geld voor de club werd er verdiend met de Vriendenloterij belactie. In april 

2014 nam het bestuur samen met spelers van Zuidvogels 1 en Vrouwen 1 de telefoon ter hand. 
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In het kader van Sportimpuls worden in februari de nieuwe richtlijnen voor deze subsidie aanvraag voor 2014 

gepubliceerd en in het voorjaar is een aanvraag ingediend. De aanvraag richt zich op het thema ‘werving en 

behoud van meiden’ en wordt ondersteund door de Gemeente, BSO Mamo en de KNVB. De resultaten worden 

in oktober 2014 bekend. 
 

De ING wil landelijk aan enkele verenigingen een bedrag van € 25.000,00 sponsoren. Daarvoor dienen de 

verenigingen een pitch te maken. Ook Zuidvogels doet mee en maakt een commercieel voorstel waarbij ook 

onderwerpen als maatschappelijke verantwoordelijkheid een rol spelen. De pitch, waar veel werk is ingestoken, 

wordt ondersteund door een fantastische promotievideo die op 3 mei 2014 is opgenomen. Helaas vallen we 

buiten de boot, maar verdienen we wel 3 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 1.000,00. 
 

Op 14 mei werd een High Tea Meidenmiddag georganiseerd. De beleving van en de werving voor het 

vrouwenvoetbal levert voor het seizoen 2014-2015 nog meer teams op.  

 

Senioren, selectie 
A-selectie 

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

oefencampagne spelen we in augustus onder andere tegen de hoofdmacht van de buren. Onze selectie wint met 

overmacht. De eerste klasse werd landelijk voor het eerst anders ingedeeld, de eerste klasse A kreeg diverse 

teams uit Zuid 1. Zuidvogels was zowaar de meest noordelijke ploeg. 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 op de titel. Een eindrangschikking op plaats 6 van de 14 in de eerste klasse A was het 

resultaat en een goede basis om volgend seizoen verder te bouwen aan het inpassen van de spelers uit de jeugd. 

Zuidvogels 1 speelt met veel jonge voetballers die nog ervaring moeten op doen. 
 

B-selectie 

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

van trainer Dennis Bos en teamleider Rob van de Grift komen moeilijk uit de startblokken en blijft het lang 

zonder zichtbare resultaten. Een degradatie dreigt en Marcel van den Broek wordt bereid gevonden alles te 

bewerkstelligen om behoud te bereiken. Door het resultaat in de laatste periode werd met een 12
e
 plaats nog net 

de nacompetitie gehaald. De wedstrijden waren steeds spannend en tot het laatst werd het behoud in de 

hoofdklasse veilig gesteld. 
 

Op een woensdagavond in november 2013 kwam het Nationale Politieteam naar ons fraaie sportpark voor een 

wedstrijd tegen ons eerste team. Leuk voor onze jongens maar ook voor de toeschouwers, er spelen namelijk een 

aantal ex-profs in dit team. 
 

Op 10 januari 2014 speelt de selectie een oefenwedstrijd Zuidvogels – Huizen, het was gezellig druk op ons 

sportpark. De wedstrijd was voor beide trainers een mooi gelegenheid om het één en ander uit te proberen. Jorg 

Smeets liet maar liefst drie spelers uit de A1 debuteren en ook uit de B-selectie stonden er twee spelers in het 

veld. 

 

Senioren, recreanten 
Willem Snel begint in juli 2013 als sectorleider bij de sector Recreanten. De sector Recreanten bracht dit seizoen 

2 kampioenen voort, Zuidvogels 8 en Zuidvogels 10. Er kwamen dit seizoen ook weer 9 teams binnen de lijnen 

(Zuidvogels 3 t/m 10 en VE1). De samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen 2014-2015 heeft in mei 

en juni al veel werk met zich meegebracht. Zuidvogels 6 wordt opgeheven en met name Zuidvogels 9 heeft verse 

krachten nodig. De Veteranen gingen in april weer op reis, dit keer naar Praag. 

 

Senioren, zaalvoetbal 
Zuidvogels zaalvoetbal heeft met één team deelgenomen aan de KNVB competitie. Het team is derde geworden 

in de 4
e
 klasse. Door het terugtrekken van de kampioen is het team gepromoveerd naar de 3

e
 klasse. Nog tijdens 

het seizoen heeft BFC 1 aangegeven zich in zijn geheel over te schrijven naar Zuidvogels m.i.v. het nieuwe 

seizoen. 

 

Senioren, 35+ 
In september 2013 begon het tweede 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 
Er is door de sponsorcommissie 8 maal vergaderd onder wisselende leiding van Anita Campbell en Jan Slokker. 

Gezien de nog steeds moeilijke economische tijden blijft het moeilijk op het sponsorgebied. In de vergaderingen 

van de sponsorcommissie zijn incidenteel een aantal leden die ondernemer zijn, aangeschoven voor advies. 
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De contracten van onze hoofdsponsors Schoonmaakbedrijf G. Eckhardt en TargetPay.com zijn besproken en 

beide met één jaar verlengd voor het komende seizoen. Ook de sponsoring van ons tweede veld door 

Bouwmaatschappij Verwelius B.V. is dit seizoen verlengd. Met de ING en Scala Solutions hebben wij er twee 

nieuwe BC leden bij. Business-sponsor Koetze Beveiliging sponsort de twee dug-outs op veld twee, deze zijn in 

het nieuwe seizoen beschikbaar. 
 

De sponsorcommissie heeft naast de traditionele Boerenkoolavond en het Zuidvogels Business Club diner een 

leuke oud-Huizer gewoonte opgepakt. Met de uitnodiging voor “Gentlemen’s evening” zijn de sponsoren 

uitgenodigd op vrijdagavond 8 november om naast het genot van een drankje, ook vers gebakken vis te nuttigen 

onder het motto ‘vrijdag visdag’. Verder worden de BC sponsoren uitgenodigd voor de wedstrijden van 

Zuidvogels 1 en is er drie keer na afloop een klein buffet georganiseerd. 
 

De Club van 100 heeft bijgedragen aan de speeltuin en de nieuwe meubels voor de kantine. Een speciale 

vermelding verdient Jaap Vos. Hij is vanaf de oprichting in 1990 voorzitter geweest van de Club van 100. Per 1 

januari 2014 heeft hij na ruim 20 jaar zijn taken overgedragen. Op 28 februari, vlak na zijn negentigste 

verjaardag, is hij benoemd tot erelid van de Club van 100. 

 

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

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

voor het vierde jaar de leiding. 
 

In december 2013 is het hernieuwde technisch beleidsplan door het bestuur geaccordeerd. Dit “Voetbal 

Technisch Beleidsplan Seniorenselecties” heeft gediend als leidraad voor de samenstelling van de selecties voor 

de komende jaren. Als onderdeel van de TC fungeerde de TC-jeugd. Voor de jeugd is met zorg samengesteld het 

“Voetbal Technisch Beleidsplan Jeugdopleiding”. Het in de praktijk brengen van de plannen is gedaan door de 

jeugdcommissie doordat de TC in z’n geheel in maart 2014 is opgestapt. Daarmee is de TC opgeheven. 
 

Het bestuur heeft helaas vroegtijdig in goed overleg afscheid genomen van Dennis Bos. Op een gedreven manier 

is de training en coaching van het tweede team opgepakt door Marcel van den Broek. Hij heeft met zijn staf het 

vege lijf van Zuidvogels 2 weten te redden via de nacompetitie, met zinderende wedstrijden en een bevrijdende 

goal in de allerlaatste minuten op 7 juni 2014. 

 

Toernooicommissie 
Op de zaterdag voor Pasen werd een E Top toernooi gehouden, een D1 toernooi en een Internationaal toernooi 

voor de C1 (er zijn teams uit Engeland en Wales). Op 24 mei, 7 en 14 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. Tijdens dit 

overvolle evenement kwamen Ajax speelsters Babiche Roof en Chantal de Ridder op bezoek. Zij deelden 

handtekeningen uit en gingen met velen op de foto. 
 

Op zaterdag 24 mei 2014 was er de primeur voor het Internationaal Veteranentoernooi. De deelnemende landen 

waren enthousiast en dit zal zeker een vervolg krijgen. 

 

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. Alle 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 21 december persoonlijk uitgedeeld in de bestuurskamer. 

Bakkerij Tetteroo zorgde voor een heerlijk kerstbrood en Boni verzorgde de rollades. 
 

De vrijwilligersavond was dit jaar op 16 mei 2014. Onder het motto relaxen, werd de kantine omgebouwd in een 

grote relaxruimte met loungebanken. 

 

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 zijn contract verlengd voor het seizoen 2014-2015. Met 12 teams is 

meegedaan met de competitie, wat 1 kampioen opleverde: Vrouwen 3. 
 

Na een jaar heeft Paul Pappot aan het begin van het seizoen zijn functie als voorzitter van de vrouwen 

overgedragen aan Paul van Rooij. Eind van het seizoen is gestart met een technische commissie. 
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Wedstrijdzaken 
Wedstrijdzaken heeft een druk seizoen achter de rug. De verdere invoering (in haperende fasen) van het Digitaal 

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

plezier door de nodige taken in te vullen. De extra computers in het wedstrijdsecretariaat voldoen goed en is de 

toegang tot Sportlink verder gestroomlijnd. Het blijft een bijzondere taak wegens de nijpende capaciteit om alle 

wedstrijden te kunnen spelen. Een voorbeeld van 22 maart 2014: we hebben 34 wedstrijden en alle 

Kabouterteams die voetballen. We starten om 08.30 uur en we eindigen 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. 241 nieuwe leden, overschrijvingen, nieuwe pasfoto’s voor 

de spelerspassen en 242 vertrekkende leden. Gelukkig is er de steun van sectorleiders Kees Duran, Yvette Luijer, 

Elske Praag, Paul van Os, Frederik van der Paardt, Paul Pappot, Willem Snel, Ronald de Vries en Jan Westland. 

Begin juli 2013 waren er 1.255 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.254 leden. 
 

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

In SportRelatie zijn alle voormalige leden van Zuidvogels opgenomen (voor zover bekend), de database bevat 

bijna 7.700 relaties, waarvan ruim 6.300 leden en oud leden. Per 1 februari 2014 doet SEPA zijn intrede in de 

bankwereld. De bankrekeningen worden vervangen door IBAN, dit is voor de leden door de ledenadministratie 

geheel automatisch verlopen. De programmatuur voor aanlevering van incasso’s is opgewaardeerd om aan de 

nieuwe richtlijnen van wetgeving en banken te voldoen. 

 
Koos Bakker, secretaris 


