
1



Colofon
© Het BFC Jaarverslag 2021-2022 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 2021-2022 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 - BFC groeit en bloeit

Over het algemeen kunnen we stellen dat het goed gaat met BFC. BFC kent ruim 2.000 leden en ieder weekend
spelen 100 teams op onze velden. Prachtig om te zien hoe plezier en prestatie bij BFC hand in hand gaan.

Al die teams hebben recht op goede faciliteiten. Daar maken we ons als bestuur dan ook continu hard voor. Het
afgelopen jaar heeft dat onder meer geleid tot nieuwe LED-verlichting, een nieuw hoofdveld, een ballenhok met
eigen ballen en nieuwe trainingsgoaltjes. Ook zijn al onze teams in nieuwe tenues gestoken. Ik hoef u niet te
vertellen hoeveel werk achter de schermen daarvoor is verricht.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we bij BFC de beschikking hebben over medewerkers en vrijwilligers met hart
voor onze mooie club. Zij zorgen er iedere week voor dat er gevoetbald kan worden, dat er leuke events worden
georganiseerd, dat leden tijdig de juiste informatie krijgen, dat processen soepel verlopen. Vrijwilligers hebben
we overigens nooit genoeg. Er is genoeg werk te doen. Sommige zaken blijven helaas liggen. Wij blijven dan ook
een beroep doen op leden om zich in te zetten voor onze club.

Sportief kunnen we terugkijken op een mooi jaar. Hoewel ons vlaggenschip het afgelopen seizoen net promotie
is misgelopen, hebben zij ons weten te vermaken met uitermate aantrekkelijk voetbal. Ook onze jeugdacademie
heeft na twee jaar corona weer de weg omhoog gevonden. Veel van onze teams spelen mee in landelijke
competities en het was ook dit jaar weer indrukwekkend om te zien hoeveel teams mee hebben gespeeld om de
prijzen.

Dat BFC flink aan de weg timmert, blijft niet onopgemerkt. Met hoofdsponsoren als Kloosterman Badkamers &
Keukens, Sportzaak Sportief, 1Vermogensbeheer en SEG mogen we ons gelukkig prijzen. Maar we zijn natuurlijk
blij met iedere onderneming die BFC financieel steunt. Sponsoren zijn cruciaal, zeker in deze tijden.

Want we staan voor een grote uitdaging. Financieel moeten we scherp aan de wind gaan zeilen. De stijgende
energiekosten in het nieuwe seizoen vormen een grote uitdaging. Daar zijn we nu volop mee aan ‘stoeien’. Op
het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn we volop aan het nadenken over hoe we om moeten gaan met de
snel stijgende energieprijzen. Dat energiekosten een flinke hap uit ons budget nemen, zal niemand verbazen. We
zullen maatregelen moeten nemen. We willen onze leden zoveel mogelijk waar voor hun geld bieden. En
tegelijkertijd is het ook onze plicht om te zorgen voor een gezonde financiële huishouding van onze vereniging
en verdere verduurzaming. We zullen dus scherpe keuzes moeten maken.

In dit jaarverslag leest u meer over de keuzes die we het afgelopen jaar hebben gemaakt en over de resultaten
die we hebben geboekt. Ik wens u veel leesplezier.

Sportieve groet namens het bestuur,

Arne Geensen

voorzitter BFC Bussum
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1 Voetbalzaken
Seizoen 21|22: ‘wat waren we er dichtbij’

Na twee door de corona pandemie verstoorde en niet afgeronde seizoenen was het de KNVB er alles aan

gelegen om seizoen 21|22 volledig uit te spelen, inclusief promoties en eventuele degradaties.

Vlaggenschip BFC1 begon het seizoen uiterst voortvarend en wist de eerste competitiereeks succesvol af te

sluiten, al in de herfst resulterend in een periodekampioenschap en dus een toegangsrecht voor de

nacompetitie. Op de laatste dag van het kalenderjaar 2021 werd het nieuwe jaar alvast feestelijk ingeluid met

het verlengen van de aflopende contracten van het trainersduo Boateng/Uhlenbeek, waarmee de steun voor de

‘Lijn Boateng’ verder werd onderschreven.

De voorjaarsreeks was iets minder succesvol en uiteindelijk moest de ploeg genoegen nemen met een tweede

positie achter kampioen De Meern. Dat overigens op eigen veld nog wel op een dikke nederlaag werd

getrakteerd. In de nacompetitie werd nog wel gewonnen van Jong Holland uit Alkmaar maar vond BFC1 haar

Waterloo tegen AFC. En bleven we uiteindelijk achter met ongemakkelijke gevoel er dit seizoen echt meer had

ingezeten. Maar was de geleverde prestatie tevens een bevestiging dat BFC’s ambitie om op afzienbare termijn

in de 1e klasse uit te komen geen onrealistische is.

Aan het einde van het seizoen werd afscheid genomen van een aantal BFC-coryfeeën waaronder

‘net-niet-topscorer-aller-tijden’ Tjerk Posthuma, ‘rots-in-de-branding’ Dwight Oehlers en

‘altijd-een-zekerheid-op-rechtsachter’ Jurriaan Blauw.

Ook in de jeugdacademie kon BFC na twee jaar ‘stilstand’ en onder aanvoering van onze HO’s Awi en Mathijs de

opgaande lijn voortzetten en weer wat verder terrein boeken. Waarbij de promoties van de JO16-1 (naar divisie

4) en JO15-1 (naar divisie 5) het meest in het oog sprongen. JO13-1 kende ook een sterke start van het seizoen

en mag op basis van die prestaties in het inmiddels lopende seizoen 22|23 haar kunsten in een BVO-competitie

vertonen. Ook in de Onderbouw zagen we prachtige prestaties tegen veelal oudere teams en blijft het jammer

dat de JO13-3 (lees JO12-1) door de KNVB vooralsnog niet op divisieniveau kon worden ingeschreven. Volgens

vakblad De Voetbaltrainer behoort onze opleiding ondertussen tot de 25 beste van Nederland.

In BFC’s vrouwentak waren de prestaties wisselend. Met name de MO17-1 en MO13-1 lieten vaak oogstrelend

voetbal zien en boekten ook mooie sportieve resultaten. Maar moesten we helaas afscheid nemen van ons

vlaggenschip, BFC VR1, vanwege het vertrek van een (te) groot aantal speelsters. In het lopende seizoen is de

MO20, gevormd met voornamelijk bij BFC zelf groot geworden dames, het meest ‘seniore’ team van deze

afdeling.

Ook waren we trots op het interlanddebuut van Sophie Proost en Danae van der Vliet, bij BFC afgelopen seizoen

spelend in de JO14-1, in het Nederlands elftal voor meiden onder de 16 jaar. Een prachtige bekroning van de

kwaliteit van onze jeugdopleiding.

De breedtesport floreerde en iedere zaterdag zagen we de velden bomvol gevuld met enthousiaste jongens en

meiden. Het seizoen werd afgesloten met een door Sebastiaan en Otto georganiseerde Breedtetoernooi voor de

6



middenbouw. Diezelfde namen waren ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Kick-Off toernooi.

Waarvoor hulde!

Over toernooien gesproken: aan het einde van het seizoen vond - onder bezielende leiding van erelid Oscar - de

inmiddels 5e editie van de BFC Talent cup plaats op ons prachtige complex aan de Meerweg. Met een groot

aantal gerenommeerde BVOs in het deelnemersveld en een aantal mooie prestaties van de BFC-teams.

Kortom, het was een uiterst enerverend seizoen met de nodige sportieve successen maar ook met een

misgelopen promotiemogelijkheid voor het eerste elftal. Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en er zijn

dus weer volop nieuwe kansen. ‘Komt dat zien en komt dat kijken’.

Gertjan van Toorn, bestuurslid voetbaltechnische zaken

Bussum, September 2022
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2 Verenigingszaken
Om te kunnen voetballen met bijna 2000 leden wordt er veel werk verzet om dit alles te faciliteren. Deze
organisatie is bij BFC belegd in brede variëteit van commissies die in de bestuursportefeuille algemene zaken
vallen. In dit hoofdstuk blikken wij terug op  verenigingszaken in het seizoen 2021-2022. #meerdanvoetbal

2.1  Coronaperikelen in 21-22
Seizoen 21-22 was het derde seizoen dat wij te maken hadden met de coronapandemie. Vanaf februari 2020
had de wereld te maken met de coronapandemie. Vlak voor het einde van het seizoen 20-21 kwamen de
langverwachte versoepelingen in het landelijke coronabeleid. Vanaf 26 juni mocht iedereen weer voetballen en
was publiek weer welkom op onze velden. Met die positieve gedachte doken we de zomerstop in. Gelukkig werd
het seizoen 21-22 (bijna) normaal gestart met publiek, trainingen, douchen èn reguliere KNVB wedstrijden. Het
broodje en biertje in de kantine bleef nog even achterwege, want de horeca mocht nog niet open. Wel maakte
we dankbaar gebruik onze, door de vrienden van BFC, geschonken buitenbar als afhaalpunt. Op 25 september
mochten we ook de kantine weer openen als afhaallocatie. Helaas maakte de toename van het aantal
besmettingen dat we weer terug vielen in strengere maatregelen:

● Vanaf 6 november moest er worden gecontroleerd op een geldend coronatoegangsbewijs (CTB) bij
iedereen boven de 18 jaar die het clubgebouw, kleedkamers, kantine en/of wc wilde betre

● Op 13 november werd wederom geen publiek bij de wedstrijden toegestaan en ging ons clubgebouw
doordeweeks weer dicht.

● Alweer moest onze ALV op 6 december online plaatsvinden en misten we onze leden in de kantine.
● Op 29 november werden de regels opnieuw aangescherpt en mocht er na 17.00 uur niet meer worden

gesport.
● De KNVB legde voor de A-categorie vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop

stil en bleef de B-categorie nog even voetballen. 7x7 voetbal vond ook doorgang zonder de zo geliefde
3e helft.

● De geplande nieuwjaarsreceptie op 16 januari kwam te vervallen vanwege deze maatregelen.
● Vanaf 25 januari kondigde het kabinet gelukkig weer versoepelingen aan. Er kon weer worden gesport

na 17.00 uur, de competitie werd hervat en publiek was weer welkom. Helaas ontkwamen we niet aan
het corona toegangsbewijs en de verplichte mondkapjes binnen. De kantine opende de deuren met een
verplichte zitplaats. Er was weer leven in de brouwerij!

● Uiteindelijk zou op 23 maart Nederland weer van het slot gaan en vervielen alle eerdere maatregelen.

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 “Dag 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 en hebben we de ereleden uitgenodigd om aan te
zitten bij het diner van de oud-bestuursleden. De groep bijzondere leden is
groot, in 2021-2022 zijn nog acht ereleden en vier leden van verdienste in
leven. Helaas overleed ons erelid Gerard de Bruin in april 2022 op 79 jarige
leeftijd. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van BFC 1 tegen IJFC op zaterdag 7 mei werd, samen met zijn familie,
1 minuut stilte gehouden ter ere van Gerard.
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Ereleden: René de Bruin, Henk Bunschoten✝, Ton Flierman, Marjo de Gooijer, Jaap Hilverda, Roel Kruijer, Piet

Mulder, Martin Oosterdijk en Oscar van Veen.

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

Vrijwilliger van het jaar 2021: Er is dit jaar vanwege corona geen vrijwilliger van het jaar gehuldigd.

2.3 Ledenaantallen en –verloop
In seizoen 21-22 startten we met een flinke toename van het aantal leden in bijna alle leeftijdsgroepen die in de
loop van het vorige seizoen is ontstaan. Daarmee stonden we wekelijks voor grote uitdagingen op het zaterdagse
programma ingepland te krijgen. Aan het einde van seizoen 20-21 hebben we goed gekeken naar “the right size”;
de meest optimale combinatie van teams die goed passen in het wekelijkse speelschema.
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2.4 BFC Lustrum bij opening seizoen 21|22

Op 1 mei 2020 werden we 100 jaar; middenin de eerste lockdown. Na alle verscheidene lockdowns hebben we
in seizoen 20-21 al kleine inhaal-lustrumfeestje gevierd voor alle BFC doelgroepen. Voor seizoen 21-22 stonden,
ondanks nog wat coronamaatregelen, toch nog negen(!) laatste lustrumactiviteiten gepland. Ook het eerder
geplande oud bestuursledendiner paste nog in de planning en aldus zaten zij op 1 juli aan mooie gedekte tafel
om ervaringen te delen met elkaar.
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2.5 Clubmanager

Vanaf januari 2021 is René de Vreeze gestart bij BFC in zijn rol als clubmanager. René is er ervaren clubmanager
en ondersteunt BFC bij veel organisatorische, coördinerende en uitvoerende activiteiten. Grote projecten waren
dit seizoen het vervangen van onze omroepinstallatie, het voorzien van alle trainers van een ballenlocker, de
verenigingsdiensten, de aanleg van beveiligingscamera’s en met de diverse teams regelen dat ons complex er
altijd keurig bij ligt. René is  inmiddels ook ingezet op de ledenadministratie.

2.6 Verenigingsdiensten

Ondanks diverse coronasluitingen waren onze vrijwilligers meer dan nodig. De verenging draait immers gewoon
door en voetbalden wij elke week in eigen competities. Het aanbod van verschillende soorten
verenigingsdiensten is divers en dus is er voor iedereen een passende klus. We brengen het verplichte karakter
van de verenigingsdienst vaak onder de aandacht (via de maandelijkse nieuwsbrief en onze social media
kanalen) en komen toch steeds handjes tekort. Dit is een landelijke trend welke een steeds nijpender probleem
wordt. BFC is een vereniging en geen commerciële organisatie. Dat vraagt dan ook een bijdrage  van ons allen.

Vanwege de Corona-maatregelen hebben we wederom extra hulp nodig gehad voor controle aan de hekken. In
totaal hebben we 893 verenigingsdiensten gedefinieerd, waarvan er diensten 654 diensten werden ingevuld
door onze leden. Daarmee bleven 239 diensten onbezet, welke gaten zijn opgevuld door betaalde krachten en
bestuursleden. 368 leden kozen ervoor geen verenigingsdienst te doen.

Hieronder een overzicht met de aantallen:

2.7 BFC Horeca

Onze kantine had het zwaar met alle coronamaatregelen. Onze horecamanagers Jostein Ohm en Dirkjan Tegel
maakte echter steeds soepel de switch van afhaallocatie tot verplicht zitten aan een tafeltje, met en zonder
corona toegangsbewijs tot een normale volle kantine. Ook het assortiment werd steeds weer aangepast. Voor
de medewerkers werd gebruik gemaakt van de NOW regelingen en zij zijn 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 blijven ontmoeten.
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2.8 BFC Kleding

In seizoen 22-23 wordt alle kleding weer vervangen binnen het zesjarige contract met Stanno en Sportzaak
Sportief. Dat betekent veel voorbereiding om deze wissel in de zomervakantie soepel om te zetten. Een hele klus,
zeker omdat we nieuwe vrijwilligers hebben in ons team kledingbeheer. Het leukste van deze arbeidsintensieve
portefeuille is het bezoek aan Deventrade waar Stanno de nieuwe kledinglijnen presenteert en BFC een keuze
gaat maken.
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2.9 Sport Akkoord

IN 2020 tekende BFC het Sport Akkoord van de Gemeente Gooise Meren. Buurtverenigingen, commerciële
sportaanbieders, scholen en ook welzijnsorganisaties gaan steeds samen in gesprek over sporten en bewegen
als doel op zich. De geformuleerde doelthema's in het sportakkoord blijven onder de aandacht van alle
betrokken partijen en brengen we samen in jaarlijkse sportcafé-bijeenkomsten. Ook dit seizoen hebben
verschillende bestuursleden op diverse onderwerpen hun bijdrage geleverd. BFC vindt het belangrijk actief bij te
dragen betrokken te zijn bij deze gemeentelijke verbintenis van sportaanbieders en een duurzame
sportinfrastructuur en in contact te zijn met de gemeente Gooise Meren.

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 en contact
heeft met jeugdige leden een gratis VOG aan te vragen. BFC wil dat al onze medewerkers en vrijwilligers de VOG
verplicht aanvragen. Zo zorgen we zo optimaal mogelijk voor een veilige vereniging  voor al onze leden.

2.11 EHBO
Na een flinke upgrade van de EHBO faciliteiten en activiteiten
en het investeren in twee AED’s vorig seizoen merken we dit
jaar dat we blijvend te krap in onze EHBO vrijwilligers zitten. Dat
maakt dat we niet alle voetbaldagen en evenementen kunnen
voorzien van EHBO’ers en dat is zeker niet wenselijk. De KNVB
adviseert minimaal één gediplomeerde EHBO’er of
bedrijfshulpverlener aanwezig te laten zijn vóór, tijdens en na
verenigingsactiviteiten. Meerdere oproepen leiden niet tot het
aanvullen van ons EHBO-team. Wij doen daarom een beroep op
ieder lid om ons hierbij te ondersteunen.

2.12 Evenementen
Al twee jaar hebben we geen vrijwilligers die deze commissie kunnen/willen versterken. De evenementen die we
bij BFC hebben, worden dus verzorgd door leden die iets willen organiseren of door de bestuursleden, zoals de
lustrumevenementen. We laten de vacatures nog even open staan omdat we hopen dat er leden zullen opstaan
die (onderdelen van) deze rol op zich willen nemen.

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 dinsdagochtend gaat het vooral om bewegen en gezellig samen zijn. De
activiteiten worden afgesloten met een kopje koffie in de kantine van BFC.

2.14 Grote Club Actie
Ook dit jaar deed 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.
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2.15 Vrijwilligers
Hulde aan al die vrijwilligers die ook het derde Coronajaar vol goede moed actief zijn geweest. Veel dank aan
iedereen voor de steeds weer benodigde flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit.

We zijn allemaal lid van een vereniging, waardoor je met elkaar een club draaiende moet houden zodat de
contributie laag kan blijven en de club van ons allemaal is en blijft. Elk seizoen weer wordt het tekort aan
vrijwilligers nijpender. De verenigingsdiensten zorgen voor bezetting op de kortcyclische klussen. We missen
vooral mensen die in een commissie willen plaatsnemen om door het jaar heen de langlopende zaken te
organiseren. Dat hoeft echt niet veel tijd te kosten. Alle lopende vacatures staan altijd op onze site.
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3 Velden en Gebouwen
Al meer dan 100 jaar geleden werd er gevoetbald op de velden van BFC en dronk men zijn/haar glaasje sherry na

de wedstrijd in het clubhuis, tegenwoordig kantine genaamd. Toen gold en nu nog geldt dat voetbal niet

mogelijk is zonder een veld en gezelligheid achteraf niet zonder een gebouw. Toch de twee hoekstenen waarop

onze mooie club gebouwd is.

Dit betekent tevens dat al meer dan 100 jaar voorgangers van het bestuurslid Velden en Gebouwen bezig zijn

geweest met het creëren van de optimale omstandigheden om zowel recreatief als competitief te kunnen

sporten en ontspannen. En dit werk gaat altijd door, met oude en nieuwe uitdagingen.

In het seizoen 2021/22 heeft het bestuur in de portefeuille Velden en Gebouwen zwaar ingezet op een aantal

zaken:

1. Veiligheid;

2. Kwaliteit; en

3. Verduurzaming.

3.1 Veiligheid

Bij BFC staan de hekken altijd open, mede op verzoek van de gemeente Gooise Meren. Hierdoor zijn we niet

alleen een plek voor sport, maar ook voor samenkomst. En in de lockdowns waren we zelfs één van de weinige

plekken waar jeugd samen kon komen. Dat gebeurde veelvuldig en niet altijd op de manier zoals wij graag

zouden zien. Vaker dan voorheen troffen we ‘s ochtends het sportpark aan, bezaaid met lege blikjes, (kapotte)

bierflesjes, chipszakken en andere achterblijfselen van puberende jongeren. In overleg met bestuur, gemeente

en politie is besloten om meer te gaan handhaven, nieuwe (gemeentelijke) uniforme gedragsregels te publiceren

op het park en videobewaking.

3.2 Kwaliteit

Een club als de onze heeft uiteraard een lange historie, zwart-wit foto’s en verhalen uit de oude doos. Vaak zijn

er helaas geen tastbare herinneringen meer uit de eerste jaren van onze mooie club. Het oude geluidssysteem

van BFC was een uitzondering op deze regel, althans daar leek het wel op (het scorebord is overigens ook vrij

oud). De antieke speakers, de 45 toeren grammofoon speler waarop het clublied zaterdags wordt afgespeeld en

de (naar men beweert) eerste microfoon uit de Nederlandse hifi-geschiedenis zijn geschonken aan het

sportmuseum in Mierlo. Het nieuwe geluidssysteem is na het nodige fine-tuning in gebruik genomen, maar

functioneert inmiddels prachtig. De meeste leden hebben dit kunnen ervaren toen onze gewaardeerde

voorzitter de uitbundige menigte en wethouder Luijten toesprak ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe

hoofdveld. Ook scoren onze mannen van BFC1 er lustig op los in het nieuwe seizoen, zodat het onvolprezen

‘Parada de Tettas’ van de volprezen Venga Boys vaak en zuiver schalt over de Meerweg. We krijgen zondags ook

vaak complimenten uit de buurt over de geluidskwaliteit, waar kennelijk tot in heinde en verre van mee genoten

wordt.

Reeds genoemd, het nieuwe hoofdveld. Het oude veld was een doorn in het oog, zowel esthetisch als kwalitatief.

De demping was eruit, de gaten vielen erin, de verschillende kleuren van de verschillende soorten kunstgras

deden pijn aan de ogen. En we hadden even niets om trots op te zijn. Een lange en aanhoudende lobby bij de

gemeente heeft ervoor gezorgd dat aan het einde van het seizoen 2021/22 een begin is gemaakt met de aanleg

van ons nieuwe veld. BFC bedankt de gemeente Gooise Meren voor het partnership en de commitment om dit
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mooie nieuwe veld voor ons aan te leggen.

Bij het nieuwe veld passen ook weer andere vernieuwingen, zoals een nieuwe scorebord, nieuwe

zit/kijk-plaatsen en moderne advertentie mogelijkheden. Hierover leest u hopelijk volgend jaar wat meer op

deze plek. Tenslotte heeft de gemeente op ons verzoek een afscheiding geplaatst tussen velden 2 en 3. Hierdoor

is de hinder van doorschietende ballen tussen velden grotendeels opgelost. Nieuw probleem is dat veel 7 vs 7

voetballers makkelijker over de nieuwe hekken heen schieten en dan eroverheen springen/klimmen.

3.3 Verduurzaming

BFC neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake verduurzaming, we zijn geen koploper hierin, maar

we proberen te doen wat we kunnen. In het voorbije seizoen hebben we in samenwerking met de gemeente LED

veldverlichting gerealiseerd, waarvoor hulde en veel dank. Ook nu weer complimenten van de buren over de

helderheid van onze nieuwe verlichting en de mogelijkheid om deze helderheid sinds recent met een modern

appje op de mobiele telefoon naar beneden aan te passen, zodat de buren niet met zonnebril in huis aan het

avondmaal hoeven te zitten.

Daarnaast is er een commissie Duurzaamheid opgericht, met als doel in brede zin zoveel mogelijk grote en kleine

zaken bij BFC groener te maken. Het grootste project voor komend jaar worden zonnepanelen en de

zogenaamde Greenboarding, welke laatste inmiddels op veld 1 te zien is. Het aardige aan deze Greenboarding is

dat de draaiende panelen zowel advertentie ruimte bieden, zonne-energie opwekken en de luchtkwaliteit

verbeteren. Voor dit Greenboarding project heeft de club enkele zogenaamde founding sponsoren gevonden,

maar meer sponsoren, teams of ouders die financieel willen bijdragen aan dit project zijn van harte welkom.

3.4 Harmonisatie

Het woord van het jaar 2020/21 was Harmonisatie. Althans in de bestuurskamer van BFC werd er (te) veel over

gesproken. Harmonisatie is een feit en de daadwerkelijke gevolgen als vereniging gaan wij vanaf 1 januari 2023

merken, we zijn er in ieder geval op voorbereid en verwachten dat het een positief effect gaat hebben op de

kwaliteit en veiligheid van en op ons sportpark.

3.5 Tenslotte

Er is in het afgelopen seizoen veel bereikt in de portefeuille Velden en Gebouwen en de ambitie voor het

komende seizoen is minimaal even groot. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de geweldige bijdrage van onze

vaste krachten in de dagelijkse instandhouding van ons mooie sportpark: Jamie, Bram, Asaf en John. En zeker

niet te vergeten door de samenwerking met clubmanager René de Vreeze, de gemeente Gooise Meren en het

voltallige bestuur van BFC.

16



4 Sponsoring
Met trots willen we onze trouwe sponsors vermelden zonder wie BFC een hele klus zou hebben gehad om
gedurende de moeilijke ‘Corona’ seizoenen de club draaiende te houden. Deze sponsoren hebben niet alleen
ons gesteund maar bovendien ook hun contract voor één of meerdere jaren hebben verlengd:

 Gedurende het seizoen is  BFC gestart met een nieuwe rubriek op de Social Media kanalen van BFC:

“Sponsor aan het woord”

In deze rubriek stelt de sponsor zichzelf en zijn/haar bedrijf voor aan de leden van BFC door het beantwoorden
van een paar vragen.
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Natuurlijk wil BFC met haar sponsoren en partners het seizoen afsluiten met een gezellig en informeel
samenzijn. Hiervoor organiseert BFC een gezellige laagdrempelige avond met een thema, afgelopen seizoen is
gekozen voor:

BFC bedankt haar sponsoren voor de samenwerking in 2021|2022 

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:
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PARTNERS/LEVERANCIERS CONTRACTEN

   

NAAMSPONSOREN 7vs7
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VELDSPONSOREN:
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Ondertekening
Ondergetekenden verklaren het Jaarverslag 2021-2022 naar waarheid en getrouw te hebben aangeboden aan de
Algemene Ledenvergadering van 2022.

Arne Geensen Fleur Timmer Sander Bult
voorzitter secretaris penningmeester

Gertjan van Toorn Anneke Frenk Rob van Doorn
voetbalzaken algemene zaken velden & gebouwen

Frank Körver Jules Thé
communicatie commerciële zaken

ALV 16 november 2022, BFC Bussum

Foto tijdens ALV 6 december 2021
Vlnr staand: Frank, Jules, Sander, Rob
Vlnr zittend: Gertjan, Fleur, Arne (Anneke was afwezig)

22


