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Het eerste seizoen van de nieuwe voetbalcommissie. Een seizoen met onder andere de 
invoering van de nieuwe pupillenvormen, vier trainers die zijn geslaagd voor diverse TC-
cursussen, bijeenkomsten en speeddates gevolgd door een bijzondere algemene 
ledenvergadering over de toekomst van het selectievoetbal, een geslaagde AZ-clinic, 
succesvolle acties voor de inrichting van de kantine en een gezamenlijke wedstrijd van de 
zaterdag- en zondagselecties tegen Oranje LD. Een seizoen met (wederom) geslaagde 
toernooien en goed georganiseerde evenementen. Dank voor de inzet van al onze 
vrijwilligers, in de verschillende commissies en/of op het veld! 

De zondagselectie is na enkele jaren strijden in de onderste regionen van de vierde klasse 
helaas via de nacompetitie gedegradeerd naar de vijfde klasse. Er werd afscheid genomen van 
trainer Arno Hulspas, waarna Ronald Dekker werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor 
het nieuwe seizoen. Het eerste zaterdagelftal werd bijna kampioen. Helaas lukte het in de 
laatste wedstrijd niet en verliep de nacompetitie teleurstellend. Toch een prachtig seizoen met 
vele hoogtepunten. Ook hier namen wij afscheid van de hoofdtrainer, Mark Vijn. Zijn 
opvolger is Bas Ruiter.  

Onze dank aan de vrijwilligers die in (of na) dit seizoen gestopt zijn. Omdat ik niemand wil 
vergeten noem ik geen namen. Heel veel dank voor jullie vaak jarenlange inzet en de bijdrage 
aan onze vereniging! We hopen in de toekomst nog eens een beroep op jullie te mogen doen.  

Na vele jaren namen wij afscheid van ons hoofd opleiding Robert Tepaske. Als opvolger werd 
Ingmar Brilman aangesteld. Wij danken Robert voor zijn jarenlange inzet en wensen Ingmar 
veel succes!  

Tot slot wil ik de Club van 50 en hun leden weer bedanken voor hun jaarlijkse bijdragen aan 
de voetbaltak. Wij worden ontzettend geholpen door de bedragen voor ballen, doelen, 
cursussen en ga zo maar door. Ik roep daarom een ieder op lid te worden van deze Club!  

Namens de voetbalcommissie, 

Stef Mellema 
Voorzitter 


