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HSV De Zuidvogels 
 

Jaarverslag 2018 – 2019 
 

 
In memoriam  
In het seizoen 2018 – 2019 zijn overleden:  
 

- Bert Verwelius, 64 jaar, 09-08-2018, voormalig lid en hoofdsponsor 
- Klaas de Graaf, 94 jaar, 27-08-2018, 79 jaar lid, voormalig sponsor  
- Anton Ramselaar, 83 jaar, 27-08-2018, 66 jaar lid 
- Lars Bunschoten. 92 jaar, 08-12-2019, 60 jaar lid 
- Piet Veerman, 76 jaar, 21-12-2018, oud lid en voormalig sponsor 
- Wouter Middelkoop, 80 jaar, 02-04-2019, oud lid  
- Hans Evertse, 74 jaar, 15-06-2019, 64 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. 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      vacant      Kees Visser   
Bouwcommissie     Hans van Diest  Hans van Diest 
Evenementencommissie       Vacant    Petra Bunschoten 
Jeugdcommissie      Daniel Bartels   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     Mabel Ouwens   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 eenmaal een Algemene Vergadering georganiseerd, te weten op 4 februari 2019. De 
gebruikelijke vergadering in het najaar (2018) kwam te vervallen wegens de bouwwerkzaamheden.  
In de vergadering wordt afscheid genomen van Kees Visser, Koos Bakker, Stephen van Cleef en Rob de Groot. 
Ze hebben allemaal aangegeven te stoppen als bestuurder en niet herkiesbaar te zijn.  
Petra Bunschoten, Hans Massop en Hans van Diest treden wel af, maar zijn herkiesbaar. Ze worden alle drie na 
een schriftelijke stemming herkozen. Omdat zij als bestuur nu uit 3 leden bestaan gaan zij zich de komende 
maanden inzetten om een volledig bestuur samen te stellen.  
Op 28 mei 2019 volgt er een tweede Algemene Vergadering. In deze vergadering staan de bestuursverkiezingen 
centraal. Petra Bunschoten en Hans Massop geven aan af te zullen treden. In de vergadering worden de 
volgende bestuursleden gekozen; Pieter Reijneker, Barbara Koetze, Guido van Gestel, Rolf van Essen en Johan 
Meijwaard. Samen met Hans van Diest vormen zij nu het bestuur.  
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Samenstelling hoofdbestuur 

Bij afsluiting van het seizoen op 30 juni 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden met vermelding van de 
portefeuilles: 
 

Pieter Reijneker Voorzitter PR & Communicatie, Kantine en evenementen (met Johan Meijwaard) 
Barbara Koetze    Secretaris, Accommodatie, terrein, gebouw en IT Beheer Ledenadministratie 
Guido van Gestel  Penningmeester 
Rolf van Essen   Commerciële zaken 
Hans van Diest  Voetbalzaken 
Johan Meijwaard  Vrijwilligerszaken, Kantine en evenementen (met Pieter Reijneker) 

 

 
 
In de navolgende pagina’s treft u van een aantal commissies een samenvatting aan van de zaken die in het  
seizoen 2018 - 2019 speelden.  
 

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 
Blooming Kids, enkele scholen en diverse organisaties voor bijvoorbeeld eendaagse activiteiten (toernooien). 
 
Voor de terreinen is veel tijd gestoken in het bestrijden van engerlingen. Het aanbevolen herstelprogramma 
was helaas onvoldoende. In het voorjaar van 2019 is via het onderhoudsbedrijf van de velden een nieuw 
geregistreerd middel ingezet. Dat lijkt te helpen. Er is in juni en juli extra graszaad ingezaaid. Te verwachten is 
dat er in de komende jaren meer investeringen aan komen, zoals bijvoorbeeld een andere grasmaaier. 
 
Naast Jan Snel zijn ook Gerard Bout en Paul van Os aan de slag bij de terreinwerkzaamheden.  
 

Commerciële zaken  
Veel sponsoren deden het afgelopen seizoen éénmalige sponsorbijdragen die verband houden met 
nieuwbouw. Het was een qua reguliere sponsoring een consoliderend jaar voor HSV De Zuidvogels, mede als 
gevolg van éénmalige acties rondom de nieuwe accommodatie die nu eenmaal tijd hebben gekost. De 
nieuwbouw heeft hogere lasten tot gevolg. Aan het eind van het vorig seizoen is daarom begonnen met het 
(her)ontwikkelen van beleid voor de aankomende drie jaar om zodoende de commerciële mogelijkheden van 
de nieuwe accommodatie concreet te benutten. Hierbij zijn medio juni 2019 de volgende doelen geformuleerd 
 
• Structurele verhoging van sponsorinkomsten 
• Vergroting van het aantal leden en dus vergroting van de contributie inkomsten 
• Uitbreiding van bestaande en nieuwe sponsormogelijkheden in soort en capaciteit 
• Versterking van de relatie tussen Zuidvogels en haar sponsoren en potentiele sponsoren 
 
De realisatie hiervan zal in belangrijke mate worden bepaald door de beschikbaarheid van de leden uit de 
sponsorcommissie, en de uitbreiding hiervan. Inmiddels hebben we Nick Out als nieuw lid mogen 
verwelkomen. De eerste resultaten zijn inmiddels behaald, Commerciële Zaken is de sponsoren hiervoor zeer 
erkentelijk en ziet de aankomende periode met plezier en vertrouwen tegemoet.  
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Financiën  
Financiële administratie 
Naast de “normale werkzaamheden” stond het seizoen 2018-2019 natuurlijk in het teken van de verbouwing.  
Afspraken met de fiscus inzake snelle terugbetaling van de btw die over de bouwtermijnen moest worden 
betaald. Er was een korte lijn met bouwcommissie inzake financiering- en sponsoring van kleedkamers, kantine 
inventaris, keuken, etc. 
De kassa’s achter de bar werden uitgebreid.  
Dit resulteerde uiteindelijk in de in gebruik name van de accommodatie in januari 2019. 
  
Aan het einde van het seizoen 2018-2019 heeft de overdracht van de werkzaamheden aan de nieuwe 
penningmeester plaats gevonden.  
 
Kantinecommissie 
Onze verbouwde kantine vormt nog steeds het centrale hart van de accommodatie.  
We hebben een nieuwe bierleverancier en een Febo automaat. De keuken is uitgerust 
met de nieuwste apparatuur. Voor de nieuwe biertank is de vloer versterkt in de 
koelcel. De kantine wordt druk bezocht bij alle activiteiten. Er is nog steeds vraag naar 
vrijwilligers die willen helpen achter de bar en in de keuken.  
 
 
 
Kleding- en materiaalcommissie  
De overgang naar het nieuwe gestroomlijnde tenue is uitgebreid naar de vrouwen. Ook zij zijn dit seizoen te 
zien in de kleding van Patrick. Komend seizoen zijn volgens contractuele verbintenissen de senioren aan de 
beurt. 
De webshop wint aan populariteit en is te vinden op de homepagina van onze website, onder de kop Kleding 
bestellen. Tevens vind je hier ook de merchandising, die verkrijgbaar is in de kantine  

 
Projecten Bouw 2018  
De verbouwing van het pand is in december 2018 afgerond. Er blijven zaken die aandacht vragen en hiervoor is 
een gebouwenbeheerder gevraagd. Door de enorme inzet van onder andere vele vrijwilligers en bereidheid van 
diverse sponsoren heeft de bouwcommissie extra zaken kunnen uitvoeren.  
 

bouwseizoen 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 
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PR & Communicatie 
Begin oktober is het ook weer gelukt een prachtige presentatiegids uit te kunnen delen aan de leden, 
sponsoren en andere geïnteresseerden. De gids wordt bij de leden thuisgebracht door vrijwilligers. De 
presentatiegids wordt ook meegenomen naar de uitwedstrijden van Zuidvogels 1. Er staan mooie interviews in 
met onder andere de bouwers en voetballers en prachtige foto’s.  
 
De PR&Communicatie vrijwilligers zijn druk bezig met het twitteren, en het plaatsen van berichten op de 
facebook pagina en de website. Op deze manier komt alle informatie via diverse kanalen bij de 
belangstellenden.  
Bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt De Aftrap bij de ingang uitgereikt. Naast wedstrijdinformatie 
wordt hierin de pupil van de week vermeld en de vaste sponsoren van de wedstrijd en de balsponsor.  
 

Gedurende het seizoen zijn er diverse PR uitingen geweest t.b.v. werving, evenementen en wedstrijden van de 
diverse teams. 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 
Met 44 teams (excl. Kabouters) was de jeugd van HSV De Zuidvogels weer goed vertegenwoordigd in de diverse 
competities. Om onze leden nog beter te faciliteren hebben we een wijziging doorgevoerd bij de trainingsopzet 
in de onderbouw. Alle teams t/m JO10 krijgen met ingang van het seizoen 2018-2019 twee keer per week 
trainen. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. De ontvangen 
feedback van ouders is overwegend positief waardoor we ook volgend seizoen deze opzet zullen continueren.  
 
Senioren 
Voor het vierde achtereenvolgende seizoen stond het vlaggenschip o.l.v. hoofdtrainer Juan Fernandez Coto. Dit 
seizoen weer uitkomend in de vertrouwde 1e klasse, nadat een prima debuutseizoen in de hoofdklasse helaas 
net niet beloond kon worden met handhaving. 
 
Tegen de verwachting in kon de ploeg zich echter geen moment mengen in de strijd om de bovenste plaatsen 
in de eerste klasse. De start was nog hoopvol met winst in de uitwedstrijd op WVHEDW (1-3) en een 2-0 
voorsprong halverwege tegen AFC, in de tweede helft werd echter de moeizame periode ingeluid door alsnog 
met 2-3 ten onder te gaan. Daarna volgden voor de winterstop 10 wedstrijden met teleurstellende resultaten 
(4x een gelijkspel, 5x verlies en slechts 1x winst). 
 
In december 2019 werd besloten om na afloop van het seizoen afscheid te nemen van de hoofdtrainer Juan 
Coto. In januari werd bekend gemaakt dat Michael van den Berg (destijds trainer van SDC Putten) de opvolger 
zou gaan worden. 
 
Na de winterstop bleef Zuidvogels 1 bivakkeren rond de gevreesde ‘p/d-streep’, pas in de slotwedstrijd tegen 
Aalsmeer kon het eersteklasser schap worden veiliggesteld. Opluchting bij staf en technisch kader, zo kon op 
gepaste wijze afscheid worden genomen van een betrokken en bevlogen trainer. 
   
In tegenstelling tot de competitie werden in de districtsbeker wel goede resultaten behaald. Het vlaggenschip 
wist zelfs de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Daarin bleek Fortuna Wormerveer echter een 
maatje te groot (0-2). Door het goede resultaat mag Zuidvogels 1 zich wel voor het eerst in de geschiedenis 
melden voor deelname aan de (voorronde van de) TOTO KNVB Beker 2019/2020.   
 

B-selectie 
De 2e seniorenteam onderging o.l.v. trainer Rob de Groot een metamorfose. De vertrouwde gezichten maakten 
plaats voor nieuw talent. De resultaten waren wisselend, de ploeg eindigde uiteindelijk in de middenmoot. 
Door een sterke 2e periode plaatste het team zich voor de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. In 
de nacompetitie werd na verlenging nipt verloren van De Merino’s 2.  
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Senioren, recreanten 
Bij de start van het seizoen hebben we 5 seniorenteams ingeschreven voor de zaterdagcompetitie en 1 team 
voor de vrijdagavondcompetitie (7x7). Daarnaast hebben twee teams deelgenomen aan de zaalcompetitie. Het 
aantal spelers loopt gestaag terug, deze trend is helaas ook zichtbaar bij andere verenigingen. Nieuwe 
wedstrijdvormen zoals bijvoorbeeld 7x7 zijn welkom om het aantal actieve leden op peil te houden. Het is dan 
ook mooi dat we medio november nog een nieuw opgericht team mochten verwelkomen bij de vereniging. Dit 
team, bestaande uit met name studenten, hebben we in samenwerking met de KNVB nog met succes kunnen 
laten deelnemen aan de reguliere competitie.   
 
Vrouwen 
In seizoen 2018-2019 hadden we 10 vrouwen- en meidenteams in de zaterdagcompetitie en 2 in de 
vrijdagavond competitie. De MO13-2 is in het voorjaar kampioen geworden. Vijf teams zijn in het 
Pinksterweekend meegegaan met Zuidvogels op Reis en hebben meegedaan aan de North Limburg Cup. Op 
zaterdag 29 juni was er ons eigen Girls on Tour toernooi met 37 teams, tropisch weer en daarom de sproeiers 
van veld 1 ter verkoeling en het kijken van de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het WK in Frankrijk 
inclusief verslag daarvan in het RTL Nieuws. 
 
Scheidsrechters 
De scheidsrechters spelen een belangrijke rol bij de uitoefening van onze hobby, zonder scheids geen voetbal. 
We mogen dan ook erg content zijn met de scheidsrechterscommissie die samen met een trouw korps 
scheidsrechters wederom uitstekend werk heeft verricht. Het trouwe korps krijgt gelukkig ook steeds meer 
ondersteuning van actieve leden die worden ingezet om wedstrijden van andere (senioren)teams te 
begeleiden. Een mooi initiatief dat hopelijk veel navolging krijgt! 
 
Wedstrijdzaken 
Met bijna 60 actieve teams is het noodzakelijk om de ondersteunende wedstrijdzaken goed georganiseerd te 
hebben. De invoering van het digitaal wedstrijdformulier en de digitale spelerspas hebben bijgedragen aan een 
efficiënter proces. Desondanks blijft het een uitdaging om week in week uit een goede planning te maken 
rekening houdend met alle omstandigheden (competitieschema KNVB, capaciteit velden, verbouwing, 
weersomstandigheden et cetera). Meermaals wordt om 08.00 uur gestart en eindigt de laatste wedstrijd dik na 
17.00 uur. 
 

Het wedstrijdsecretariaat neemt eveneens 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. 
 
VoetbalTV 
Na de eerdere introductie van o.a. Dotcomclub en ArbitrageOnline hebben we sinds januari 2019 ook de 
beschikking over VoetbalTV. VoetbalTV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal. Via VoetbalTV kunnen 
spelers, trainer/coaches, scheidsrechters en fans hun mooie voetbalmomenten live kijken, terugkijken, 
analyseren, verzamelen en delen met vrienden, familie, volgers en fans. Zo gaat er geen moment meer 
verloren!   
 
Aanvullend kunnen trainers en coaches VoetbalTV ook gebruiken om wedstrijden te analyseren. Wedstrijden 
kunnen, zowel live als na afloop, voorzien worden van relevante tags. Op basis van wedstrijdbeelden kunnen 
trainers en coaches fragmenten analyseren en bespreken. 
 

FCB Escola soccercamp  
Voor de tweede maal in successie hebben we in de meivakantie een driedaags voetbalkamp van FCB Escola 
mogen verwelkomen op ons sportpark. Drie dagen lang voetballen en trainen volgens de Barça-manier onder 
leiding van een aantal trainers van FC Barcelona, plezier hebben en nieuwe vriendschappen maken. De 
kinderen van diverse verenigingen ontvingen naast de trainingen een FCB Escola trainingstenue, een bidon, een 
tas, een certificaat van deelname en een gezonde lunch op iedere trainingsdag. Met de financiële steun van 
onze hoofdsponsor Verwelius hebben liefst 50 kinderen van onze vereniging onder aantrekkelijke voorwaarden 
kunnen deelnemen aan dit mooie evenement. 
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Toernooicommissie 
Terug op de agenda, onze eigen verenigingstoernooien. En hoe! Een nieuwe formule, die zeer succesvol en 
geliefd zijn bij de diverse deelnemende verenigingen.  
Het overtrof de verwachtingen en er kan met veel trots worden terug gekeken op een geweldige reeks 
toernooien.  
Het inmiddels bekende Girls on Tour toernooi zorgde weer voor een geweldige afsluiting van deze reeks.  
 
Naast de thuistoernooien wordt ook de Zuidvogels op Reis georganiseerd door een commissie. Met Pinksteren 
vertrekken 194 spelers en 33 begeleiders richting Gennep. Daar wordt de North Limburg Cup gespeeld met 
teams uit Nederland, Duitsland, Denemarken enz.   
Er wordt overnacht in tenten en de zaterdagavond is er traditioneel een disco voor alle deelnemende teams. 
Zondagavond komen de spelers en begeleiders weer terug in Huizen, om tweede Pinksterdag even bij te 
komen.   
 

Vrijwilligers  
Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar stabiel gebleven: ruim 200 personen (leden en niet-leden) 
verrichten werkzaamheden voor de club. De één wat minder dan de ander. 
 
Het voortbestaan van een amateurvereniging valt of staat bij de inzet van vrijwilligers; zichtbaar en 
onzichtbaar. Langs de lijn, op het veld, in de keuken, achter de bar, wedstrijdsecretariaat of beheer 
gebouw/velden. 
 
Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in de werving van nieuwe vrijwilligers door middel van de slogan: 
“Meedoen met de Zuid”. Er werd een groot spandoek op het dakterras opgehangen, op de website en op de 
interne voetbal-TV werd aandacht besteed aan openstaande vacatures en op de bar kwamen 
inschrijfformulieren te staan. Dit heeft voor een lichte opleving in aanmeldingen gezorgd.  
 
Het wedstrijdsecretariaat, één van de visitekaartjes van onze club,  is op sterkte en wordt momenteel goed 
gerund. De bezetting van bar en keuken op piekmomenten behoeven aandacht, waarbij niet alleen kwantiteit 
belangrijk is, maar ook de kwaliteit een issue moet zijn. De diverse commissies lopen naar behoren en de zorg 
en onderhoud van het gebouw, de velden en materialen is in goede handen. 
 
Ondanks dat er al dan niet morele verplichting voor leden geldt om werkzaamheden voor de club te verrichten, 
blijkt dat veel leden -als puntje bij paaltje komt- afzien van Het Meedoen. Nieuwe leden vullen het 
inschrijfformulier voor te verrichten werkzaamheden als vrijwilliger in, maar tot een daadwerkelijke inzet komt 
het uiteindelijk niet.  
 
Het in het verleden opgezette Vrijwilligersbeleid wordt de komende tijd kritisch onder de loep genomen omdat 
we willen waarborgen dat onze club in alle geledingen goed blijft draaien. In het bestuur is volop aandacht voor 
het vrijwilligersbeleid en de vrijwilligerscommissie draait overuren. 
      
 

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 en William Diepgrond.  
In juni 2018 waren er 1315 leden en na afsluiting van het seizoen was de stand 1303 leden. 
 
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. 
 
 
 
Bestuur HSV De Zuidvogels 


