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Colofon
© Het BFC Jaarverslag 2020-2021 is een uitgave van de Bussumse Footballclub

BFC.  Bussumse Footballclub BFC – Sportpark Meerweg 63 – 1405 BD BUSSUM

Website: www.bfc-bussum.nl; Facebook: www.facebook.com/bfc-Bussum.

Het Jaarverslag 2020-2021 werd samengesteld uit bijdragen van het bestuur, voetbal technische

zaken en diverse commissies en vrijwilligers van BFC.

Technische afwerking en drukwerk: Topkantoor & Creatief, Bussum
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Voorwoord

Een seizoen vol creativiteit en flexibiliteit

Wat zijn wij als bestuur trots op onze vereniging. We spelen met meer dan 100 teams elk weekend onze

wedstrijden in ons mooie blauw-wit-rood tenue. Je ziet het en je voelt het als je op ons sportcomplex rondloopt:

BFC staat voor prestatie & plezier, gezondheid & gezelligheid en samenspel & sportiviteit.

Seizoen 20|21 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest voor onze leden en voor de vereniging. Onze

vereniging heeft voor vele uitdagingen gestaan die tot nu toe onbekend waren. Er was geen kompas of draaiboek

voorhanden om de maatregelen van de overheid en het RIVM toe te passen op onze vereniging en ons

sportcomplex. Gelukkig hebben vele vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden het afgelopen seizoen met

veel creativiteit, flexibiliteit en inzet gedaan wat nodig was om te kunnen voetballen. We zochten binnen de

steeds veranderende maatregelen elke keer wat er wél mogelijk was. Dat is een groot compliment voor ons

allemaal. Dan voel je dat we een positieve en krachtige vereniging zijn.

In dit jaarverslag vind je een uitgebreid verslag van het voetbalseizoen en krijg je inzicht in alle maatregelen die

wij in dit seizoen hebben moeten doorvoeren om te kunnen blijven voetballen. Als bestuur hadden we wekelijks

een (vaak online) vergadering om te evalueren welke maatregelen goed werken, welke nieuwe maatregelen

door het kabinet zijn uitgevaardigd en hoe we de maatregelen het beste konden organiseren. In alle opzichten

was het een seizoen vol creativiteit en flexibiliteit van alle vrijwilligers, spelers, commissies en ouders. Fijn om te

zien dat onze club goed door deze fase is gekomen. Er komen vast weer nieuwe fasen die weer anders zijn. Ook

fijn om te merken dat we weer gegroeid zijn in leden in een spannende en onduidelijke corona-periode. We zijn

en blijven een aantrekkelijke club. Wij zien wel dat we de grenzen van de groei bereiken en zullen daarom

maatregelen moeten bedenken. Het bestuur is blij dat onze vereniging er sportief en financieel gezond voor

staat.

Creativiteit en flexibiliteit was ook nodig voor onze 100ste ALV die we online hebben gehouden. We blijven
rekenen op jullie inzet en steun, in en langs de velden, ook in lastige tijden.

Wij zijn meer dan een club. Wij zijn BFC. Al meer dan 101 jaar.

Sportieve groet namens het bestuur,

Arne Geensen

voorzitter BFC Bussum

4



BESTUURSVERSLAG
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1 Voetbalzaken
Voetbal in tijden van een coronavirus – een voetbalsprookje

Nadat er voor het laatst in maart 2020 in competitieverband was gevoetbald staat de zomer van datzelfde jaar

volledig in het teken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, jaargang 2020-2021. Met een ongewijzigde

competitie indeling omdat de KNVB na het vroegtijdig afgebroken seizoen 2019-2020 besloot geen promoties en

degradaties door te voeren. Eind augustus trappen we af met een aantal bekerwedstrijden, zoals gebruikelijk al

snel gevolgd door de start van de competitie. Het is zes maanden later, we voetballen weer.

Voor BFC1 - voor het tweede seizoen onder leiding van het ambitieuze trainersduo Boateng / Uhlenbeek - zijn de

sportieve doelstellingen overduidelijk: promotie naar de eerste klasse en een zo hoog mogelijke klassering in het

bekertoernooi. De sterke en ervaren spelersgroep, vrijwel volledig groot geworden op het eigen Sportpark

Meerweg, staat uiterst gemotiveerd in de startblokken om te laten zien hoe goed ze zijn. Naast het vlaggenschip

zijn er dit seizoen maar liefst drie herenteams ingeschreven, hetgeen voor BFC, een club met een relatief kleine

seniorenafdeling, gerust als een succesje mag worden beschouwd. Het rechtvaardigt dan ook de installatie van

een  ‘Seniorencommissie’,  met oud bestuurslid en clubman Henk Ruitenbeek als grote roerganger.

Ook de jeugd kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe voetbalseizoen. Onze jeugdopleiding heeft een uitstekende

reputatie en heeft zich, c. 10 jaar nadat het woord ‘ambitie’ werd uitgesproken, ontwikkeld tot een heel hoog

niveau. Dit wordt bij aanvang van het seizoen nog maar eens bekrachtigd wanneer de KNVB in al haar wijsheid

besluit over te gaan tot het (her)certificeren van onze ‘academie’. Na een uitgebreide, door experts van NMC

Bright uitgevoerde, audit en het actualiseren van ons in de ‘Blauwe Draad’ vastgelegde voetbalbeleidsplan

2020-2024 mogen wij ons ook de komende jaren tot een selecte groep gecertificeerde Regionale

Jeugdopleidingen (RJOs) rekenen. Een status waar wij vanzelfsprekend zeer trots op zijn. Een paar maanden later

volgt verdere bevestiging. Nu door het onafhankelijk voetbal vakblad ‘De Voetbaltrainer’, waarin BFC in de

jaarlijks door dit tijdschrift gepubliceerde nationale Top 200 van beste jeugdopleidingen met stip van plek 52

naar plek 29 is gestegen. En om het plaatje compleet te maken: in najaar 2020 wordt het samenwerkingsverband

tussen BFC en AFC Ajax uitgebreid geëvalueerd en krijgen wij vervolgens van deze club, met één van de meest

vooraanstaande voetbalopleidingen in de wereld, opnieuw de zeer selecte status van ‘Partnerclub Ster’

toegedicht. Er zijn slechts 9 verenigingen met deze (hoogste) status en wij zijn dan ook zeer verheugd dit goede

nieuws te ontvangen.

Geheel in lijn met vorenstaande is het de bedoeling dat onze selectieteams in onder- en middenbouw dit seizoen

opnieuw gaan laten zien tot de landelijke amateurtop te behoren. Van de prestatieteams vanaf JO15 en ouder –

sinds een aantal jaar zonder uitzondering spelend op (landelijk) divisieniveau – worden ook de nodige sportieve

prestaties verwacht. Want BFC is een ambitieuze club.

Voor de fonkelnieuwe en zeer talentvolle VR1 selectie – onder bezielende leiding van trainer Seiran Simonian – is

het sportieve streven om promotie naar de tweede klasse te bewerkstelligen. En is het uiteraard de bedoeling

dat de ambitieuze en gestaag groeiende meidenafdeling van BFC, met iconen van het meidenvoetbal Marc de

Graaf en Dick Broer als coördinatoren, haar opmars zal voortzetten.

Onze breedteteams, samen veruit de grootste en nog immer in omvang groeiende afdeling van de vereniging,

zijn ook helemaal klaar voor een nieuw seizoen vol voetbalplezier. Gezien de relevantie van deze doelgroep
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wordt er bij aanvang van het seizoen een aparte commissie opgetuigd: de ‘Breedte Commissie’ met Otto van der

Zijden, Martin Szendy en Sebastien Tabak als initiatiefnemers.

Onder leiding van lid van verdienste Richard Spermon staan er maar liefst 48 7x7 mannenteams – en dit jaar ook

een aantal vrouwenteams – klaar om een seizoen vrijdagavond-vertier in te gaan. Dit fenomeen heeft inmiddels

regionale bekendheid en ook een grote aantrekkingskracht. Op vrijdagavond wordt de vaak drukke week door

voetballers van 35+ afgesloten met een potje voetbal met vrienden. Gevolgd door die beroemde derde helft die

zo belangrijk is voor verenigingsleven en verenigingskas.

Dus ja, zo vlak na de zomervakantie zijn we op voetbaltechnische vlak helemaal en over de gehele breedte

volledig klaar voor seizoen 2019-2020.

Maar dan, slechts na een paar officiële wedstrijden, keert dat vermaledijde coronavirus, dat vorig seizoen ook al

het nodige roet in het eten had weten te gooien, vroegtijdig terug van haar zomerreces. Na een rustige zomer

lopen de besmettingsgevallen in September ineens weer snel op. ‘Zijn we er dan toch ingetuind?’ riep iemand

ooit. Middels wekelijkse persconferenties van minister president Mark Rutte en corona minister Hugo de Jonge

worden de corona maatregelen steeds verder aangescherpt. Aanvankelijk moeten we ons sportcomplex in

verschillende zones opdelen om zo de mensen gescheiden te houden en eventuele verdere verspreiding van het

virus te voorkomen. Vervolgens mogen wedstrijden alleen zonder publiek plaatsvinden en uiteindelijk wordt er –

net als in seizoen 2019-2020 - helaas besloten om de competities volledig te schrappen.

Op zaterdag 10 oktober 2020 worden de laatste officiële wedstrijden van het seizoen 2020-2021 gespeeld.

Overigens wordt er dat weekend door gelouterde BFC1 spits, Tjerk Posthuma - vlak achter Dico Knevel tweede

op de lijst der eeuwige clubtopscorer - in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen JSV Nieuwegein zijn allermooiste

doelpunt ooit gemaakt. Maar dat terzijde. De nieuwe maatregelen hebben tevens tot gevolg dat de op 14

oktober 2020 geplande bekerkraker tegen dorpsgenoot en hoofdklasser SDO – voor het eerst in jaren weer eens

op de kalender - helaas geen doorgang kan vinden.

Voor spelers van 18 jaar en ouder is het seizoen dan spijtig genoeg al goeddeels voorbij want er kan in de

maanden die volgen slechts in twee- of wat later in viertallen – worden getraind, hierbij altijd rekening houdend

met de 1.5 meter doctrine die nu voor de hele samenleving geldt.

Voor de BFC jeugd echter, wordt er door alleskunner, allesdoener en zeer gewaardeerd THO lid Oscar van Veen

vrijwel onmiddellijk een werkelijk schitterende interne competitie – de zogenaamde ‘Corona Challenges’ -

opgetuigd. En worden er vanaf oktober op de zaterdagen door c. 80 jeugdteams maar liefst 25 weken lang

onderlinge wedstrijden gespeeld. Veelal uiterst serieuze wedstrijden waarbij er onder de streng doch

rechtvaardige leiding van het door good old Harry de Gooijer gecoördineerde scheidsrechterskorps op het

scherps van de snede wordt gestreden om de eeuwige roem. En zo zien we jongens tegen jongens, jongens

tegen meiden, jongens mét meiden, selectie tegen breedte, 13 jarigen tegen 15 jarigen, 10 jarigen tegen 14

jarigen en nog heel veel meer verschillende combinaties voetballen. Oscar laat werkelijk al zijn creatief los en er

is wekelijks voor elk wat wils.

Voetbal wordt in de dan aanbrekende donkere corona maanden voor velen een ware uitlaatklep. Want naast de

wekelijkse wedstrijden wordt er natuurlijk ook gewoon doorgetraind. Meer dan ooit vervult BFC een

maatschappelijke functie en wordt ons prachtige sportpark een plek waar de voetballende thuis-scholieren hun

op volle toeren draaiende laptop en/of de gamecontroller voor een paar zaligmakende uurtjes terzijde kunnen

schuiven. De weg naar Meerweg wordt veelvuldig en vol overgave gevonden en het plezier om het
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voetbalspelletje spat werkelijk van de velden af. De waardering voor de organisatie van deze Corona Challenges

is groot en de ouders van onze jeugdleden aarzelen niet hun ongekende enthousiasme te delen. Diezelfde

ouders schrijven zich dan ook massaal in voor de zogenaamde ‘hekdiensten’, hopend op deze wijze nog een

glimp van de verrichtingen zoon- of dochterlief mee te pakken. Want verder blijft het sportpark voor

toeschouwers maandenlang hermetisch gesloten.

De ontwikkeling van onze jeugdspelers is net als vorig seizoen in handen van het door de drie uitstekende HO’s –

Kwadjo Boateng (senioren), Mathijs van den Hazel (bovenbouw) en Awi Mohabier (onderbouw) - aangestuurde

trainersgilde, vanwege hun prachtige en eendrachtige Stanno uniformen gedurende dit seizoen liefkozend

omschreven als ‘Blauwe Brigade’. Wedstrijden en trainingen worden uiterst zorgvuldig voorbereid én uitgevoerd,

waarbij de wil om van elkaar te leren groter is dan ooit. Er wordt vol belangstelling naar elkaars wedstrijden

gekeken en het saamhorigheidsgevoel – ‘samen slaan we ons hier doorheen en we gaan er het beste van maken’

is ongekend groot. Er wordt volop geëxperimenteerd met verschillende tactieken en spelvormen en veel spelers

krijgen de kans om op een voor hen ongebruikelijke positie te spelen. Corona maakt het zo mogelijk om

wekenlang álle voetballers, voetbalsters, trainers en leiders te aanschouwen en beoordelen. Hetgeen de

voetbaltechnische leiding van de club in staat stelt om minutieus te inventariseren welk een enorme

hoeveelheid aan sportief talent er op de Bussumse velden rondloopt.

En is de conclusie dat er voetbaltechnisch gezien – in ieder geval voor de jeugd van BFC - geenszins sprake is van

stilstand, laat staan van achteruitgang. En is er iets dat aanvankelijk werd gezien als grote tegenslag en grote

bedreiging uiterst succesvol omgebogen tot een kans en tot vooruitgang.

En dan breekt het voorjaar aan. De lucht klaart op en de donkere coronawolken worden door het intredende

voorjaar verdreven. Er wordt weliswaar niet meer in competitieverband gevoetbald maar het ‘normale

voetballeven’ komt weer voorzichtig op gang. Senioren mogen weer in teamverband trainen en ook op

vrijdagavond ontstaat er weer activiteit.

Op de valreep wordt er besloten om de inmiddels zelfs internationaal gerenommeerde BFC Talentcup

toernooien, met een groot aantal BVO’s en bevriende top-amateurverenigingen in het deelnemersveld, door te

laten gaan. ‘It giet oan’ zouden ze in Friesland hebben geroepen. Het eerste Talentcup weekend wordt nog

zonder publiek gespeeld. Maar plotseling is daar dan toch een langverwacht moment: door de sterk verruimde

coronamaatregelen mogen we vanaf 30 juni de hekken weer open maken en ons sportpark weer openstellen

voor publiek. En zien we – na ruim zes maanden van afwezigheid al die leuke en fijne vaders, moeders, opa’s en

oma’s uit hun coronaholen kruipen. En is de sfeer op het sportpark euforisch. En ik kan u zeggen, dat voelt heel

erg fijn en het maakt ook heel erg gelukkig. Want een vol sportpark met mensen die samenkomen om naar een

mooi potje voetbal van zoon of dochter te kijken, iets mooiers bestaat er eigenlijk niet. Wat hebben we dit intens

gemist.

En zo beleven we nog een paar prachtige voetbalmomenten voordat we dit bijzondere, wederom door dat

coronavirus gedomineerde voetbalseizoen, definitief afsluiten.

En kan ik mijn bijdrage aan het jaarverslag slechts afronden met het uitspreken van de volgende woorden: ‘BFC,

mes que un club’.

Gertjan van Toorn, Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken

Oktober 2021

8



2 Verenigingszaken
Om te kunnen voetballen met ruim 1800 leden wordt er veel werk verzet om dit te faciliteren. Alle mensen en
commissies die dit mogelijk maken vallen onder verenigingszaken. De organisatie is bij BFC belegd in brede
variëteit van commissies die in de bestuursportefeuille algemene zaken en die van de secretaris vallen. In dit
hoofdstuk blikken wij terug op  verenigingszaken in het seizoen 2020-2021. #meerdanvoetbal

Het KNVB competitieseizoen was erg kort, we kenden een strenge lockdown en zelfs een avondklok. Alle
evenementen vervielen, (bijna alle) toernooien werden afgelast en zelfs de viering van ons 100-jarig bestaan
vond wederom geen doorgang en werden we heel stilletjes 101 jaar. Zaken als Sportiviteit, Respect en
Veiligheid, Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’), EHBO-en scheidsrechterszaken, de privacywet, de WBTR,
sportakkoord, en onze maatschappelijke betrokkenheid bleven volop in de aandacht. Daarbij kwamen alle
regelingen en subsidies die we aanvroegen in Coronatijd, de “hekkendiensten”, de verdeling van ons complex in
drie zones, de Corona Challenge en bijna wekelijks communicatie over de steeds wisselende
Coronamaatregelen.

Kortom, het was een roerig jaar. We nemen u graag mee in onze activiteiten.

2.1  Coronaperikelen

Waar we dit seizoen met goede moed startten, sloeg Corona toch weer
hard toe. We bewogen mee met alle geldende Coronamaatregelen die ons
natuurlijk geregeld frustreerden. Een voetbalvereniging wil niks liever dan
iedereen laten voetballen en elkaar ontmoeten op het kunstgras i.p.v.
achter een scherm. Heel fijn dat wij recentelijk de overstap hebben
gemaakt naar een mooie Google omgeving, waar we allemaal eigen
mailadressen hebben, een veilige opslag plek faciliteren in Drive en snel
gebruik konden maken van Google Meet om elkaar te blijven spreken en
zien.

We maakten even een overzicht van voetballend Nederland in het  Corona-seizoen 20-21:

● 1 juli 2020 - start van het seizoen 20-21: Voetbal voor iedereen mogelijk, publiek welkom op 1.5m,
horeca met zitplaats en gezondheidscheck.

● 19 augustus 2020 - start van de KNVB competitie: Iedereen mag sporten, competitie start voor alle
voetballers, toeschouwers zijn welkom en horeca is open.

● 29 september 2020: het BFC complex gaat op slot, geen toeschouwers meer toegestaan, de kantine en
kleedkamers zijn gesloten. Leden kunnen blijven trainen en de competitie draait door.

● 13 oktober 2020: De KNVB competitie wordt stilgelegd. Er worden geen wedstrijden meer gespeeld. t/m
17 jaar mag iedereen trainen, vanaf 18 jaar stopt het voetbal helemaal of traint men in groepjes van
maximaal  personen.

● 24 oktober 2020: BFC start met de Corona Challenge voor de jeugd t/m 17 jaar. Elke zaterdag spelen alle
BFC teams een wedstrijd in de interne BFC competitie

● 16 januari 2021: de strenge lockdown is nog van kracht. BFC zet de Corona Challenges voor de jeugd
voort

● 23 januari 2021: de Avondklok gaat in. De trainingen worden ingedikt, zodat de jeugd kan blijven trainen
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en voor 21.00 uur thuis kan zijn.
● 3 maart 2021: de “jonge” senioren (t/m 26 jaar) mogen weer gaan trainen, de avondklok is nog steeds

van kracht. De Corona Challenges blijven wekelijks spelen en de jongen senioren worden daar aan
toegevoegd. DE KNVB overweegt een Regio Cup competitieprogramma.

● 31 maart 2021: de avondklok wordt een uur verlaat naar 22.00 uur en brengt ietsje meer ruimte in het
trainingsschema.

● 19 mei 2021: er zijn versoepelingen die van weinig invloed zijn op het voetballen. De KNVB blijft de
besluitvorming omtrent de Regio Cup uitstellen. De horeca gaat open voor afhalen.

● 29 mei 2021: laatste editie van de BFC Corona Challenges. 100 BFC teams speelden 25 zaterdagen een
interne competitie die we zelf organiseerden.

● 5 juni 2021: BFC ziet af van deelname aan de KNVB Regio Cup. De keuze werd door de KNVB steeds
uitgesteld en op een gegeven moment werd het duidelijk dat de geplande uiterste startdatum van 29
mei niet meer haalbaar was. Wij hebben toen verondersteld dat het er niet meer van zou komen en zijn
overgeschakeld op het afronden van het lopende seizoen en de voorbereidingen van het nieuwe
voetbalseizoen. Toen de plotselinge beslissing van KNVB viel, waren wij al gestart met het innemen van
kleding, upgraden complex en hadden we al afscheid genomen van sommige trainers. Meerdere grotere
clubs liepen tegen hetzelfde aan.

● 17 juni 2021: De Talent Cup gaat door. Zonder publiek, zonder kleedkamers
● 26 juni 2021: De langverwachte versoepelingen zijn daar! Publiek is weer welkom en iedereen kan

voetballen. Helaas sluiten we dit seizoen ook af en hopen we het nieuwe seizoen normaal op te starten

2.2 Ereleden, leden van verdienste en vrijwilliger van het jaar

BFC kent gelukkig een reeks aan bijzondere leden. We hebben veel ereleden en leden van verdienste. Ook kiest
BFC elk seizoen de vrijwilliger van het jaar. Jaarlijks ontvangt het bestuur in de herfst de ereleden voor een hapje
en drankje op de club tijdens een thuiswedstrijd van BFC1. Onze ereleden vormen een zeer select en eervol
gezelschap van nauwkeurig gekozen clubhelden, die wij jaarlijks uitnodigen voor de “Dan van de Ereleden”
rondom de thuiswedstrijd van BFC1 om de ontwikkelingen binnen de vereniging te bespreken. Dit seizoen heeft
dit vanwege Corona helaas geen doorgang kunnen vinden.

De groep bijzondere leden is groot, in 2020-2021 zijn nog acht ereleden en
vier leden van verdienste in leven:

Ereleden: Gerard de Bruin, René de Bruin, Henk Bunschoten, Ton
Flierman, Marjo de Gooijer, Jaap  Hilverda, Roel Kruijer en Piet Mulder

Leden van verdienste: Gert Olthof , Henk Ruitenbeek, Richard Spermon
en Han Westerink

Vrijwilliger van het jaar 2020: Er zijn geen vrijwilligers voorgedragen voor
vrijwilliger van het jaar.

Dit seizoen vierde ons erelid Jaap Hilverda zijn 90ste verjaardag en is hij
inmiddels al 77 jaar lid van onze club.
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2.3 Ledenaantallen en –verloop

2.4 BFC Lustrum bij opening seizoen 21|22

Op 1 mei 2021 werden we 101 en bleek het vanwege de maatregelen wederom niet mogelijk ons lustrum te
vieren. We zijn voornemens bij de start van seizoen 21-22 voor alle leden een verjaardagsfeestje te organiseren.
Als dit niet groots kan, dan organiseren we vele kleine evenementen zodat iedereen aan bod komt en we met
iedereen onze 100ste verjaardag te vieren.

2.5 Verenigingsmanager

Op 1 maart 2020 namen we, na bijna 4 seizoenen, afscheid van onze verenigingsmanager Nanda Timmerman.
I.v.m. het gebrek aan activiteiten in de Coronaperiode en het herijken van deze rol werd de werving voor een
nieuwe verenigingsmanager in opgeschort. Op 4 januari 2021 is René de Vreeze gestart bij BFC in zijn rol als
clubmanager. René is er ervaren clubmanager en zal BFC ondersteunen bij veel organisatorische, coördinerende
en uitvoerende activiteiten.
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2.6 Verenigingsdiensten

Dit is het tweede seizoen dat we gewerkt hebben met het programma voor verenigingsdiensten via onze website
voetbal assist. Het was duidelijk zichtbaar dat de leden al eerder met het programma gewerkt hadden, waardoor
we een stuk minder vragen hadden dan vorig jaar. Desalniettemin hebben we veel aandacht besteed aan het
enthousiasmeren van leden om bij te dragen via een verenigingsdienst; we hebben het aanbod van verschillende
soorten diensten uitgebreid en we hebben op alle soorten manieren getracht het verplichte karakter van de
verenigingsdienst onder de aandacht te brengen (via de maandelijkse nieuwsbrief en onze social media kanalen).
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we extra hulp nodig gehad voor controle aan de hekken. In totaal
hebben we 307 diensten weten te vullen met vrijwilligers. Slechts 43 diensten bleven onbezet, welke gaten zijn
opgevuld door betaalde krachten en bestuursleden. Onderstaand een kort overzicht met de aantallen:

2020-2021 2019-2020

Beschikbare verenigingsdiensten 676 401

Waarvan ingevuld 503 (74,4%) 296 (73,8%)

Opengebleven diensten 173 (25,6%) 105 (26,2%)

Aantal type verenigingsdiensten 11 8

2.7 BFC Horeca

Vanaf medio maart 2020 sloot de BFC kantine. Bavaria haalde het resterende bier op om handgel van maken en
ook Vrumona bood een helpende hand om artikelen met een beperkte houdbaarheid terug te halen. Alle andere
artikelen brachten onze horecamanagers naar Naarderheem. Ook in seizoen 20-21 werd de horeca in Nederland
getroffen door de Coronamaatregelen. Dat gold ook voor onze sportkantine. Na een redelijk normale en frisse
start bij aanvang van het seizoen moest de kantine haar deuren weer sluiten op 29 september ‘20 om pas weer
op 19 mei ‘21 de deuren weer (deels) te openen voor afhalen. Voor de medewerkers werd gebruik gemaakt van
de NOW regelingen en zijn zij grotendeels doorbetaald. Onze jonge horecamanagers en hun team hopen op een
volle, drukke en gezellige kantine in het nieuwe seizoen waar iedereen elkaar weer kan ontmoeten.

In het Coronajaar mocht er weinig binnen plaatsvinden, maar lagen onze
kansen bij bijvoorbeeld de buitenverkoop van drankjes en hapjes. We zijn
dan ook erg blij met de schenking van een mooie buitenbar door de
‘Vrienden van BFC’. Dit gezelschap was in het afgelopen decennium actief
en fungeerde als een businessclub bestaande uit hechte vrienden. De
Vrienden zorgden niet alleen voor een forse financiële bijdrage aan de
vereniging, met name voor ‘bijzondere projecten’, maar hadden ook allerlei
onderlinge activiteiten.

2.8 BFC Kleding

In seizoen 2019-2020 stapten we over naar een nieuwe kledingconcept en - leverancier Stanno met als
samenwerkingspartner sportzaak Sportief. Dit blijkt een combinatie te zijn die kwalitatief, financieel en logistiek
goed bevalt. Ook de keuze om alle leden de mogelijkheid te bieden een eigen BFC teamwear outfit aan te
schaffen laat zien dat beduidend meer leden daar in de jaren hiervoor in een mooie BFC outfit lopen. Alle leden
en trainers lopen er keurig bij en zijn trots op hun kledingpakket.
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2.9 Sport Akkoord

Vorig jaar tekende BFC het Sport Akkoord van de Gemeente Gooise Meren.Buurtverenigingen, commerciële
sportaanbieders, scholen en ook welzijnsorganisaties gaan samen in gesprek over sporten en bewegen als doel
op zich. De geformuleerde doelthema's in het sportakkoord worden de komenden jaren uitgewerkt. Dit seizoen
hebben verschillende bestuursleden op diverse onderwerpen hun bijdrage geleverd. BFC vindt het belangrijk
actief betrokken te zijn bij deze gemeentelijke verbintenis van sportaanbieders en een duurzame
sportinfrastructuur

2.10 VOG

BFC maakt via NOC NSF gebruik van de gratis aanvraag tool voor VOG’s; Verklaring Omtrent Gedrag. Een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar
vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Deze samenwerking met NOC NSF
is weer met 5 jaar verlengd en maakt het mogelijk om voor iedereen die betrokken is binnen BFC met jeugdige
leden een gratis VOG aan te vragen. Zo zorgen we zo optimaal mogelijk voor een veilige vereniging voor al onze
leden.

2.11 EHBO

We hebben dit seizoen een flinke upgrade gedaan in onze EHBO
activiteiten. We hebben 25 trainers en vrijwilligers opgeleid tot
gecertificeerde EHBO’s met kennis van reanimatie en hebben
we dit jaar onze EHBO faciliteiten aangevuld. BFC heeft 2
nieuwe AED’s geplaatst op zichtbare locaties die direct ingezet
kunnen worden bij een levensbedreigende calamiteit. Een
Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Dit hebben we aangevuld met goede
bewegwijzering naar deze AED’s. Ter informatie: er hangt een
AED bij onze ingang van het clubgebouw aan de terraszijde en eentje in het kleedkamergebouw bij veld 1.

2.12 Evenementen

Dit seizoen is alleen het Sinterklaasfeest klein gevierd i.v.m. de Coronamaatregelen. Helaas hebben de leden van
de evenementencommissie aangegeven hun plekje in deze leuke commissie over te dragen aan een nieuwe
groep enthousiaste leden die voor onze club leuke evenementen te organiseren. Wij danken hen voor alle leuke
activiteiten van de afgelopen jaren en zoeken op dit moment naar nieuwe leden voor deze commissie.

2.13 BFC Buurtsporthuis

Op 1 september 2020 is BFC een samenwerking aangegaan met de Buurtsportcoaches van de gemeente Gooise
Meren en Sportfondsen Gooise Meren in de vorm van een BFC Buurt Sporthuis. Het Buurtsporthuis richt zich op
volwassen buurtbewoners en BFC’ers die sportief bezig willen zijn in een ongedwongen sfeer. Onder begeleiding
van de Buurtsportcoach vinden allerlei laagdrempelige beweegactiviteiten plaats waar iedereen op het eigen
niveau aan mee kan doen. Tijdens deze ochtend gaat het vooral om bewegen en gezellig samen zijn. De
activiteiten worden afgesloten met een kopje koffie in de kantine van BFC.
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2.14 Grote Club Actie

Voor het eerst doet BFC niet mee aan de Grote Clubactie. door gebrek aan vrijwilligers die deze organisatie op
zich willen nemen zijn er dit jaar geen loten verkocht voor de club.

2.15 Vrijwilligers

Hulde aan al die vrijwilligers die het Coronajaar vol goede
moed, maar soms wat eenzaam hebben doorstaan. Sommigen
wekelijks op hun eigen post, anderen vooral thuis en hebben
sommigen zelfs even niks te doen gehad. Vrijwilligerswerk doen
we allemaal ook voor de gezelligheid en dan is het feit dat we
elkaar niet mogen treffen op de accommodatie soms lastig. Zij
bleven loyaal aan BFC en sprongen in wanneer dat kon en waar
dat nodig was. Veel dank ook aan al die ouders die in weer en
wind, maar ook in een heerlijk zonnetje onze zogenaamde
“hekkendiensten” draaiden. Zij waren onze gastheren en
-vrouwen toen de hekken op slot waren, maar we gelukkig wel
konden blijven voetballen.

We zijn nog steeds op zoek naar veel vrijwilligers; leden die begrijpen wat het is om lid te zijn van een vereniging,
waar je met elkaar een club draaiende moet houden zodat de contributie laag kan blijven en de club van ons
allemaal is en blijft.

2.16 WBTR

Op 10 november 2020 is in de Eerste Kamer de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (WBTR) aangenomen.
Deze nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2021 en stelt nieuwe eisen aan verenigingen op het gebied van
aansprakelijkheid, goed bestuur en besluitvorming. Het bestuur heeft een notaris (Buma/ Algera notariaat)
gevraagd of het noodzakelijk is om onze statuten aan te passen in het licht van deze nieuwe wet. De notaris
heeft geadviseerd dat op basis van de wettelijke regeling, het op dit moment niet noodzakelijk is om onze
statuten aan te passen. Op het moment dat we de statuten aanpassen, zullen we bepalingen in de zin van belet
en ontstentenis en tegenstrijdig belang in onze statuten moeten opnemen.

Ook hebben we een bestuursreglement opgesteld om aan de nieuwe eisen van de wet te voldoen. In dit
bestuursreglement leggen we vast dat we handelen in het belang van de vereniging en geven we inzicht hoe we
dit doen. Het bestuursreglement zal jaarlijks worden geactualiseerd.

3 Velden en Gebouwen
Het voetbalseizoen 2020/21 zou het jaar worden van de harmonisatie. In essentie betekent harmonisatie een
beleid waarbij de gemeente Gooise Meren aan alle buitensportverenigingen dezelfde diensten aanbiedt tegen
dezelfde vergoeding. Informatie- en besluitvormingsvergaderingen van de gemeenteraad Gooise Meren volgden
elkaar in hoog tempo op en er werd positief geadviseerd en gestemd over de harmonisatie. Inmiddels zijn
meerdere verenigingen, zoals de Naardense hockey- en voetbalvereniging, overgegaan op de nieuwe vorm van
samenwerking met de gemeente. BFC verwacht aan het begin van het seizoen 2022/23 over te gaan tot
harmonisatie. Dit betekent concreet dat de huurkosten van het sportcomplex omhoog gaan en enkele
onderhoudskosten (denk aan onderhoud kunstgras, lichtmasten) omlaag gaan.
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De crew van groundsman Jamie den Hartog is dit jaar uitgebreid met John Udo. Samen met Bram en Asraf

zorgen zij week in week uit voor bespeelbare velden, toegankelijke paden en schone faciliteiten.

Aan het einde van het seizoen hebben we geïnvesteerd in een nieuwe systematiek voor ballen- en

trainingsmiddelen opslag. Bijna ieder team (met uitzondering van de allerkleinsten) heeft een eigen locker voor
ballen en spullen, dit stelt ons in staat om goed bij te houden hoe goed iedereen met zijn/haar materiaal
omgaat.

4 Sponsoring
Ook in dit seizoen is het effect van Corona duidelijk merkbaar geweest: we waren iets langer dan een maand
onderweg toen de lockdown weer terug kwam en hierdoor het verenigings- leven helaas weer stil kwam te
liggen.

Dit heeft of meerdere vlakken zijn weerslag gehad. Aan de ene kant bijna geen nieuwe sponsors aan BFC weten
te binden terwijl aan de andere kant diverse sponsoren ook erg veel last hebben gehad van de gevolgen van de
lockdown. Gelukkig hebben we wel weer kunnen rekenen op de steun van onderstaande sponsoren die hun
contract voor één of meerdere jaren hebben verlengd:

Bordsponsoren:

· Focus Elektrotechniek
· FAB Schoonmaakdiensten
· Het Hoofdkantoor
· Tempoprint
· Total Cleaning Products B.V.
· PSN Groep
· De Bloemenschoof
· Louis Tapis
· DPA Beheer
· Boshem Wonen
· Vialies
· Rijksbredius Notarissen
· Conferentie Hotel Kontakt der Kontinenten

7 vs 7 naamsponsors

· Freeroad B.V.
· PVM Notarissen

Een daarnaast natuurlijk de support van alle overige sponsoren waarvan de namen en logo’s achterin het
jaarverslag staan.

Voor het nieuwe seizoen wacht ons de schone taak om de lege sponsorplekken langs onze velden verder te
vullen. Hiervoor kunnen we u hulp ook gebruiken. Wilt u helpen met de werving van nieuwe sponsoren of kent u
bedrijven die geïnteresseerd zijn hierin, laat het ons weten, wij komen graag in contact!
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BFC bedankt haar sponsoren voor de
samenwerking in 2020|2021
Voor BFC zijn inkomsten uit donaties en sponsoring zeer belangrijk om wekelijks alle leden te kunnen
faciliteren bij het uitoefenen van hun sport. BFC verkeert in de gelukkige omstandigheid omringd te zijn
door een aantal zeer loyale en duurzame sponsorrelaties, met daarnaast de support van bedrijven,
ondernemers en donateurs die onder andere sponsoren via reclameborden langs de velden, lid van de
club van 150 zijn of een actieve rol vervullen bij eventsponsoring.

HOOFDSPONSOR SENIORENTEAMS:

HOOFDSPONSOR JEUGDTEAMS:

HOOFDSPONSOR VROUWEN EN MEIDENTEAMS:

SUPPORTED BY
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PARTNERS/LEVERANCIERS CONTRACTEN

NAAMSPONSOREN 7vs7

Eredivisie Eerste Divisie

Tweede Divisie Derde Divisie

Vrouwen Eredivisie
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VELDSPONSOREN:
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Ondertekening

Ondergetekenden verklaren het Jaarverslag 2020-2021 naar waarheid en getrouw te hebben aangeboden aan de
Algemene Ledenvergadering van 2021.

Arne Geensen Fleur Timmer Sander Bult

voorzitter secretaris penningmeester

Gertjan van Toorn Anneke Frenk Rob van Doorn

voetbalzaken algemene zaken velden en gebouwen
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