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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2017 - 2018 
 

In memoriam 
In het seizoen 2017 - 2018 zijn er 5 leden van HSV De Zuidvogels overleden, te weten: 
 

- Gert-Jan van den Born, 14 september 2017, 74 jaar, 55 jaar lid, sponsor 

- Geertje Kuyt, 27 oktober 2017, 83 jaar, 41 jaar lid, erelid 

- Johan Groenenberg, 14 november 2017, 47 jaar, 1 jaar lid 

- Alie Verweij, 14 februari 2018, 91 jaar, 32 jaar lid 

- Jan Molenaar, 23 maart 2018, 69 jaar, 46 jaar lid, lid van verdienste 

 

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 2018. 
 

Commissie Voorzitter Contact hoofdbestuur 

Accommodatiecommissie Kees Visser a.i. Kees Visser 

Bouwcommissie Hans van Diest Hans van Diest 

Evenementencommissie Vacant Hans Massop / Stephen van Cleef 

Jeugdcommissie Vacant Rob de Groot 

Kantinecommissie Maarten de Graaf Hans Massop 

Kascommissie Jan Westland Stephen van Cleef 

Kleding/materiaalcommissie Barbara Koetze Rob de Groot 

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. Koos Bakker 

Vrijwilligerscommissie Vacant Hans Massop 

Vrouwencommissie Max van den Born Rob de Groot 

Wedstrijdcommissie Rob de Groot Rob de Groot 

 

Bestuur 

Algemene Vergadering 

Door het bestuur is eenmaal een Algemene Vergadering georganiseerd, te weten op 27 november 2017. De 

gebruikelijke vergadering in het voorjaar (2018) kwam te vervallen wegens de bouwwerkzaamheden. Op 

maandag 27 november 2017 werden in aanwezigheid van 45 personen in een tweeëneenhalf 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 Dirk Teeuwissen tot erelid van HSV De Zuidvogels. Paul 

van Os en Jan Snel zijn benoemd tot lid van verdienste. 
 

Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden met vermelding van de 

portefeuilles: 
 

Hans van Diest Commerciële zaken, Projecten 

Hans Massop Vicevoorzitter, Vrijwilligers, Evenementen 

Kees Visser Voorzitter, PR & Communicatie, Normen, Accommodatie 

Koos Bakker Secretaris, Ledenadministratie, IT-beheer, Toegangsbeheer 

Petra Bunschoten Opleidingen 

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 2017 - 

2018 speelden. Dit wordt vooraf gegaan door het vermelden van een aantal bijzondere gebeurtenissen. 
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Wat zoal in het bijzonder passeerde… 
Hoofdklasse voor Zuidvogels 

Voor het eerst in haar bestaan speelde Zuidvogels met het vlaggenschip in de hoofdklasse. Doordat 

buurvereniging s.v. Huizen degradeerde, leverde het ook twee derby’s op. Op 14 oktober 2017 werd in een 

zinderende wedstrijd in de laatste minuut een gelijk spel behaald. Aan de andere zijde van de Wolfskamer werd 

het onder toeziend oog van 2.400 toeschouwers via 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2 in 96e minuut 3-3. De return op 31 

maart 2018 kende wel spanning, maar geen doelpunten. Het massaal opgekomen publiek genoot evenwel van de 

reünieachtige sfeer. (Zie voor meer info bij A-selectie). 

 

Algemene Vergadering gaat akkoord met bouwplannen 

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 

2017 werden de definitieve plannen voor 

uitbreiding en aanpassing van het 

clubgebouw gepresenteerd. Architect 

Christiaan Koop presenteerde zijn ontwerp 

aan de aanwezige leden. De tekeningen 

laten een optimale benutting van de huidige 

bouw en een uitbouw van ruime 

kleedkamers aan voor- en achterzijde zien. 

De afsluiting vormde een prachtige 3D-

foto (zie hiernaast) die onder luid applaus 

werd ontvangen. 
 

Meedoen met bouwen 

Vanaf februari 2018 pakken onder voorzitterschap van Jan Riemer ook Marianne Tat, Henk Honing en Koos 

Bakker de taak op om vrijwilligers te organiseren voor de bouwwerkzaamheden. Met een goede voorbereiding 

en een heuse campagne (bellen, e-mail, flyers, website) werden leden benaderd en kwamen de aanmeldingen 

binnen op meedoenmetbouwen@hsvdezuidvogels.nl. Vanaf mei t/m december 2018 waren 120 vrijwilligers 

voor de club aan de slag. HSV De Zuidvogels is trots op haar vrijwilligers! 
 

Herdenking busongeluk 

Op 23 augustus 2017 was het twintig jaar geleden dat het busongeluk plaatsvond. Daarbij 

lieten 3 jeugdige spelers van HSV De Zuidvogels het leven: Martijn Bout, Sergio van Dorssen 

en Axel Vermeulen. Het bestuur verzorgt jaarlijks een bloemstuk bij het monument, met 

ditmaal op de linten: 

1997: 20 jaar geleden plots drie jonge selectiespelers uit het leven 

2017: Axel, Martijn en Sergio zijn altijd in ons hart gebleven 
 

Vriendenloterij, Zuidvogels club van de maand november 2017 

Met de quote ‘Elk lot telt als het gaat om ons 

nieuwe clubhuis!’ stonden we prominent op de 

site van de Vriendenloterij. Daarop was te 

lezen: “Met veel enthousiasme, plezier en inzet 

deed voetbalvereniging HSV De Zuidvogels uit 

Huizen vorige maand mee aan de Samen met je 

club-actie, een actie waarmee clubs via de 

VriendenLoterij fondsen kunnen werven voor 

hun clubkas. De belbereidheid onder leden was 

groot. Onder het mom: elk lot telt voor ons 

nieuwe clubhuis, ging een belteam aan de slag. 

En niet zonder succes: De Zuidvogels haalden 

met 82 loten de hoogste score die maand en 

verdienden daarmee ook nog eens een extra 

bijdrage van € 3.000! Als de ruim 80 loten een 

jaar blijven meespelen, dan kan de club € 7.520 bijschrijven aan de clubkas”. 
 

NB Het succes van de actie wordt onderstreept door het totaalbedrag van meer dan € 12.000 in dit seizoen. 

 

JO15-selectie krijgt kick-box clinic van Remy Bonjasky 

Tijdens de winterstop voor onze voetballers geen competitiewedstrijden, naast de oefenwedstrijden die de 

Zuidvogels JO15-selectie dan wel speelt in aanloop naar het vervolg van het voetbaljaar ‘17/’18 is het altijd leuk 

en bovenal goed voor de teamspirit om eens bijeen te komen in een andere hoedanigheid. Zo werd er op een 

zaterdagmiddag een kick-box clinic geregeld van niemand minder dan Remy Bonjasky, voormalig thaibokser en 

drievoudig winnaar van de K-1 World Grand Prix 

 

mailto:meedoenmetbouwen@hsvdezuidvogels.nl
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Accommodatiecommissie 
Wij hebben met vijf kunstgrasvelden (drie wedstrijd- en twee minivelden), drie natuurgrasvelden en fraaie ruime 

pleinen een prachtige accommodatie. 
 

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 van 2015 (een hek rondom het complex) blijkt geen 

soelaas te bieden. De overlast wordt met noeste arbeid zo goed als mogelijk opgelost; de gaten worden weer 

opgevuld. Ook de last van engerlingen (larven van kevers) speelt nog op zodat gedurende het seizoen de 

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

Naast Jan Snel zijn ook Gerard Bout en Paul van 

Os aan de slag bij de terreinwerkzaamheden. 

Vermeldingswaardig is dat de bijna tachtigers 

Jaap Duynmayer en Dick Mulder na vele trouwe 

jaren eind van het seizoen hun werkzaamheden 

hebben beëindigd. Dank je wel mannen! 
 

De tribune werd opgeknapt en voorzien van 

mooie rood, groen en zwarte kuipstoeltjes. 
 

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 qua reguliere sponsoring een consoliderend jaar voor HSV De Zuidvogels. Diverse sponsoren zijn 

nieuw of bestaande sponsoren hebben hun contract verlengd met meestal een hogere bijdrage voor de 

vereniging. Er zijn diverse nieuwe Business Club leden, de totale sponsorbijdrage was evenwel gelijk aan het 

jaar ervoor. De communicatie werd verbeterd: het eerste Business Club e-magazine verscheen op 21-09-2017. 
 

Met een aantal evenementen hebben we dit jaar de sponsoren kunnen benaderen voor een bijdrage aan Bouw 

2018. Een daarvan was een geslaagde veiling van kleedruimtes tijdens de Boerenkoolavond. Veilingmeester 

Gerrit Verwelius wist een bedrag van € 81.000 bij elkaar te krijgen, een paar dagen later stond de teller tegen de 

€ 100.000. 
 

De traditionele boerenkoolavond (8 maart 2018), werd ditmaal omkleed met een veiling ten bate van de 

uitbreiding van het clubhuis. 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. 
 

In 2016 is het tribuneplan gelanceerd. Met aanvankelijk wisselend succes is het dankzij twee grote sponsoren 

Frutoria en Scala Solutions gelukt het project eind maart 2018 te realiseren. 

 

Evenementen 
Op 23 september 2017 stond de seizoensopening weer op het programma. Er was deze dag een vol 

voetbalprogramma met o.a. Zuidvogels 1 tegen SV DFS Opheusden en na de wedstrijd een wervelende show 

van Kees van der Stadt. Natuurlijk op het horecaplein een drankje, wat lekkers en entertainment voor de jeugd. 
 

De Grote Clubactie is wederom georganiseerd, dit seizoen heeft HSV De Zuidvogels maar liefst 2.100 euro 

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

clubgebouw. 
 

Op 16 december 2017 werd in het kader van de aanstaande nieuwbouw een feest “Van Oud naar Nieuw” 

georganiseerd. De zo bekende en vertrouwde gezelligheid in de feesttent werd bezocht door veel publiek en 

opgeluisterd door een optreden van de befaamde zanger Nico Klomp. 
 

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 29 november 2017 een groot succes. Dit seizoen was 

helaas geen klaverjaskoppeltoernooi meer. 
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Vooraf aan de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018 was wederom een snerttoernooi voor de senioren. De 

nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht door alle geledingen van de vereniging. 
 

Vanuit Evenementen een herhaling bij Zuid: de PubQuiz! Op 27 januari 2018 werd in de kantine vanaf 17.00 uur 

in drie rondes de vragen in hoog tempo afgevuurd. De teams met een ludieke naam en met maximaal 5 personen 

moeten dan zo snel mogelijk het antwoord opschrijven. Er waren leuke prijzen voor de beste teams. 
 

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

Springplank hield haar sportdag. 
 

Op zondag 15 april 2018 bestonden we 90 jaar. De dag daarvoor hebben we dat gevierd in de kantine. Een 

officiële viering heeft het bestuur op het oog tijdens de opening van het nieuwe clubgebouw. 
 

Begin mei vond het FCB Escola Soccer Camp voor de eerste keer plaats bij HSV De Zuidvogels. We hadden 

daarmee een mooie primeur in onze regio, alle voorgaande edities vonden namelijk plaats in Amsterdam. 

Bijna 100 jongens en meisjes -uit alle windstreken van het land- namen deel aan het driedaagse voetbalkamp 

waarbij de opleidingsvisie van FC Barcelona centraal staat. 

Onder leiding van drie Spaanse trainers van de club uit Catalonië werden de deelnemers met volle overgave 

begeleid en getraind. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de tradities en de normen & waarden van FC 

Barcelona. Het clublied ‘Cant del Barça’ mocht natuurlijk niet ontbreken en was veelvuldig te horen. Dit alles 

leidde tot onvergetelijke momenten en ervaringen voor de jeugdige deelnemers, (groot)ouders en andere 

aanwezigen. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. De deelnemers hebben zichtbaar plezier beleefd aan het 

kamp en nieuwe vriendschappen gemaakt. Hopelijk is een nieuwe traditie geboren en mogen we in de toekomst 

dit evenement vaker verwelkomen op ons (vernieuwde) sportpark 

 

Toernooicommissie 

De organisatie van de toernooien was dit jaar lastig wegens de verbouwing op ons complex. Voor de meisjes en 

dames is het Girls On Tour toernooi gehouden op 16 juni met in deze editie heel veel teams en afgesloten met 

een goed verzorgde en gezellige barbecue voor alle betrokkenen van Zuidvogels. 

 

Financiën 
Financiële administratie 

In het seizoen 2017 - 2018 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. 

 

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. 

 

Kleding- en materiaalcommissie 

De overgang naar het nieuwe gestroomlijnde tenue is voltooid volgens de planning. Komend 

seizoen zijn volgens contractuele verbintenissen de vrouwen aan de beurt. De webshop wint aan 

populariteit en is te vinden op de homepagina van onze website, onder de kop Kleding 

bestellen. Barbara Koetze en Elske Praag-Nolles hebben ook gezorgd voor nieuwe artikelen 

welke ook in de vitrine zichtbaar zijn opgesteld: Zuidvogels bal (zie foto), banier voor in de 

auto of voor boven je bed, armbandje, haarbandje, rugzakje wit, rode en groene bidon, paraplu, 

pet en een Zuidvogels shirt limited edition. 

 

Normcommissie 
Gedurende dit seizoen heeft de normcommissie slechts een incident in behandeling gehad. Het betrof een 

opstootje in de kantine. 
 

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. 
 

In 2017 hebben Marianne Tat en Bert Mennega van Zuidvogels de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon 

gevolgd en hun certificaat behaald. Zij traden 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 
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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. 

 

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. Een 

van de doelen: “Positieve gedragsverandering door uitspreken, afspreken en aanspreken.” 
 

HSV De Zuidvogels wil al zijn leden een veilige sportomgeving bieden en heeft diverse stappen gezet om dit te 

waarborgen. In 2017 hebben we twee Vertrouwens Contactpersonen geïntroduceerd (de VCP'ers), in 2018 is de 

Jeugd Veilig Actief kwalificatie ontvangen en de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) geïntroduceerd. De 

gefaseerde uitrol van de VOG is inmiddels gestart en de 1ste vrijwilligers hebben de benodigde VOG 

aangevraagd en ontvangen. 

 

Projecten Bouw 2018 
Er zijn dit seizoen twee projecten geweest. De tribune is aangepast en het clubgebouw is uitgebreid en 

vernieuwd. 

 

Hoogtepunten 

04-07-2017 Algemene Vergadering met introductie en akkoord met plannen 

27-11-2017 Algemene Vergadering met toelichting van planning en verwachte inzet vrijwilligers 

17-12-2017 Handtekeningen gezet tussen Heijmans Huizen en opdrachtgever Stichting ‘t Hoogie 

08-03-2018 Boerenkoolavond met veiling kleedruimtes 

12-03-2018 KaderAvond Meedoen met bouwen, start van campagne voor werven van vrijwilligers 

31-03-2018 Tribune in gebruik genomen 

24-05-2018 Kick-off voor vrijwilligers (motto Veiligheid) 

26-05-2018 Sloopfeest 

28-05-2018 Officiële start bouw 

22-06-2018 Eerste funderingen storten 
 

 

Seizoen 2018-2019 

23-07-2018 Hoogste punt bereikt (vrouwenkleedruimtes) 

03-08-2018 Laatste gaten in oorspronkelijke muren gedicht (bij 37 graden Celcius) 

08-09-2018 Start betegelen eerste kleedruimtes 

26-09-2018 Plaatsen koelcel en biertanks 

06-10-2018 Eerste vloer in nieuwe kantine 

10-10-2018 Trap geplaatst 

15-10-2018 Graffiti art bij kleedruimtes gestart 

20-10-2018 De door Maarten de Graaf zelf gebouwde bar in kantine geplaatst 

27-10-2018 Eerste kleedruimtes in gebruik 

10-11-2018 Nieuwe binnentraptreden gepolijst 

26-11-2018 Na terras gereed nu ook Luifel geplaatst, enkele dagen daarna HSV DE ZUIDVOGELS op luifel 

gezet 

08-12-2018 Kantine in gebruik (na derby s.v. Huizen - HSV De Zuidvogels / 0 - 0) 

14-12-2018 Bouwplaats verkleind (dag erna eerste thuiswedstrijd weer rondom) 

09-01-2019 Tijdelijke ruimte afgevoerd 

11-01-2019 Officiële opening door Klaas Bakker en Thomas Rebel en feest vrijwilligers 

12-01-2019 Open dag, nieuwjaarsreceptie en viering 90-jarig bestaan 

 

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

1 oktober. 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. 
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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. Vrijwel alle flyers worden 

door PR & Communicatie zelf ontworpen. 

 

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. 

 

Jeugd 

Na de zomervakantie gaan we bij HSV De Zuidvogels starten met de nieuwe wedstrijdvorm voor onze pupillen. 

De JO8 en JO9 gaan wedstrijden spelen in kleinere teams (6x6) en op kleinere veldjes, waardoor ze vaker aan de 

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

ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. Het amateurvoetbal start 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. De reden wordt ook duidelijk door de KNVB gecommuniceerd: 

“Wie de cijfers erop naslaat weet waarom we deze veranderingen hebben doorgevoerd. Want zonder het succes 

van het vrouwenvoetbal - en de toestroom van meisjes - had de vlag er anders bijgehangen in het 

amateurvoetbal dan vandaag de dag het geval is. In plaats van een stabiel aantal leden, waren we 

geconfronteerd geweest met een daling van minimaal acht procent. Met name bij de jongens tussen de vijf en 

achttien jaar gaat het hard. In 2018 alleen al, schreven meer dan negentigduizend jeugdspelers zich uit (bron 

KNVB december 2018)”. 

 

De woensdagmiddagtrainingen voor alle Kabouters en de teams JO8-3/4, JO9-3/4, MO11-1/2, JO10-3/4 en 

JO11-3/4/5 werden wederom georganiseerd door Coerver Coaching.  
 

Senioren 

A-selectie 

Dit seizoen stond trainer Juan Fernández Coto wederom voor de manschappen. De competitie in Hoofdklasse B 

met 16 teams begon (zeer) goed. Na de winterstop werden helaas belangrijke wedstrijden verloren en raakte Zuid 

1 achterop. In het vervolg van de tweede seizoenshelft werden teveel punten gemorst om uit de degradatiezone te 

blijven. In de laatste minuut van de reguliere competitie leidde een tegengoal bij Staphorst op 26 mei 2018 zelfs 

directe degradatie in. Niettemin over een geheel seizoen van 30 competitiewedstrijden gezien een fantastische 

beleving, waarbij veel verenigingen in de nabijheid werden bezocht (Ajax, Sparta Nijkerk, NSC, Eemdijk, s.v. 

Huizen). 

 

Na de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk 

werd de eerste thuiswedstrijd in de 

hoofdklasse op 9 september 2017 gespeeld 

tegen CSV Apeldoorn. Een klinkende 4-1 

overwinning was het resultaat. Op de foto 

toont Tim Horsmeier zijn kopkracht en 

scoort de eerste goal. 
 

In de beker werd de knock-out ronde 

bereikt. Via een strafschoppenserie in en 

tegen Hoogland (24-10-2017) en Always 

Forward thuis (11-11-2017 ; 2-0) werd op 

23 januari in de vierde ronde Fortuna 

Wormerveer getroffen. De uitwedstrijd 

werd met 2-6 gewonnen. Als één van de 8 

kwartfinalisten werd 27 maart 2018 

opnieuw (nu medehoofdklasser) Ajax getroffen. Net als vorig seizoen werd aan het kortste eind getrokken (0-4). 
 

In januari 2018 is het contract met de hoofdtrainer Juan Fernández Coto verlengd voor een jaar. 

 

Naast wedstrijd tegen de buren mag ook een andere derby niet onvermeld blijven. Op 9 december 2017 speelde 

de hoofdmacht thuis tegen Eemdijk. In de rust was het 0-2, maar na de thee werd dit spectaculair omgebogen in 
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een 3-2 voorsprong. Het venijn zat helaas in de staart. Vlak voor tijd kon Eemdijk alsnog langszij komen: 

eindstand 3-3 derhalve. 
 

B-selectie 

Het 2e team heeft een minder seizoen achter de rug. Met een vertrouwde ervaren ploeg aangevuld met enkele 

nieuwe namen kon trainer James van Beurden een degradatie (na de promotie in het voorgaande jaar) uit de 

hoogste amateurklasse helaas niet voorkomen. Na het seizoen heeft James afscheid moeten nemen van zijn 

trainerswerkzaamheden door fysieke ongemakken. 
 

Senioren, recreanten 

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

behaald. De veteranen gingen voor het achtste jaar achter elkaar weer op reis. 
 

Senioren, zaalvoetbal 

Zuidvogels zaalvoetbal heeft met twee teams deelgenomen aan de KNVB. Waar vorig seizoen Zuidvogels Zaal 1 
de laatste zestien behaalde in de bekercompetitie, was men ook dit seizoen van plan dit succes minimaal te 

herhalen. De derde ronde werd bereikt tegen Spakenburg 1, de ongeslagen nummer één uit de andere derde 

klasse. Met op het wedstrijdformulier namen als Koelewijn en De Graaf kon Zuidvogels met snelle uitvallen de 

tegenstander verrassen. Binnen tien minuten waren het Serhat, Otis en Edip en Kasper die in de tegenstoot 

toesloegen. Spakenburg behield het overwicht maar kwam tot weinig kansen. En alle schoten op het doel werden 

onschadelijk gemaakt door onze, foutloos keepende, doelman; eindstand 6-2. 
 

Senioren, 35+ 

In september 2017 begon het zevende seizoen voor 35+. Op 15 vrijdagavonden werden er onderlinge 

wedstrijden gespeeld met 7 tegen 7 spelers op een half veld (kunstgrasveld 1). Helaas loopt de belangstelling 

voor deze vorm van voetbal terug. 

 

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-JO14), Mark Eijpe (JO13-

JO10) en Gijs van Slooten (JO9-KAB). 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 na de promotie een redelijk niveau te bereiken. 
 

Ondanks nieuw elan om het aantal leden uit te breiden, werd het tegenovergestelde geconstateerd. Het EK 2017 

voor vrouwen in Nederland, Weuro2017 genaamd, leek voldoende kansen te bieden om groei te bewerkstelligen. 
 

Met ingang van het seizoen hebben s.v. Huizen en HSV De Zuidvogels de handen ineen geslagen om een 

compleet MO-19 team (meisjes onder 19) aan de start te laten komen in een reguliere competitie. Beide 

verenigingen hadden onvoldoende speelsters in deze lichting om een volwaardig team op de been te krijgen. 
 

Max van den Born heeft het voorzitterschap van de vrouwencommissie op zich genomen. Samen met enkele 

anderen bewaakt hij de continuïteit van de vrouwenafdeling. 

 

Scheidsrechters 

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

 

Om dit te bewerkstelligen is begin 2018 de scheidsrechterscommissie opgericht. Naast de bestaande 

scheidsrechterscoördinator Johan van Os zijn in de loop het seizoen Jan Westland (voorzitter), Hans van der 

Vlist en Wijnand Kos toegetreden tot de commissie. Ter ondersteuning is de speciale applicatie ArbitrageOnline 

geïmplementeerd binnen onze vereniging. Hiermee kan de planning van scheidsrechters beter worden geregeld; 

scheidsrechters kunnen zichzelf ook inroosteren. 

 

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 is de digitale spelerspas. 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. 
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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. 
 

Vanaf begin september 2017 dient zich aan dat er geen of weinig 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. Er deden dit seizoen 62 teams mee in de competitie, waarvan 2 in de 

zaal. 

 

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. 
 

De ruim 200 vrijwilligers 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. 
 

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 
 

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 23 

december 2017 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, Elmar Slokker, 

Frederik van der Paardt, Jan Westland, Sander Teeuwissen, Sonja Zandbergen en William Diepgrond. Begin juli 

2017 waren er 1.140 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand van zaken 1.162 leden. 

 

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 actuele aan Zuidvogels gerelateerde contacten, waaronder de eigen 

leden, vrijwilligers, medewerkers en sponsors. 

 

KNVB - Sportlink 

Met ingang van het seizoen 2017 - 2018 zijn alle wedstrijdformaliteiten geheel digitaal. Het werkt volledig met 

de app Wedstrijdzaken. De leden van de KNVB kunnen hun teams en informatie volgen via de app Voetbal.nl, 

daarvoor is een juiste registratie van het e-mailadres noodzakelijk. 

 

COH / Hoofdklasse B. 

Spelen in de hoofdklasse brengt ook andere bestuurlijke verplichtingen met zich mee. Overleg is er op diverse 

fronten, waaronder die van het Centraal Overleg Hoofdklassen en het overleg binnen Hoofdklasse B. Deze 

bijeenkomsten zijn alle bezocht. 

 

Toegangsbeheer 

Er zijn diverse bijeenkomsten bezocht en in april 2018 is een certificaat voor AVG behaald. Daarbij komt beleid, 

meldplicht en aansprakelijkheden aan de orde. Immers op 25 mei 2018 werd de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens actief.  

 

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 onderling kennis overgedragen. 

Koos Bakker, secretaris 


