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Inleiding 
In de algemene ledenvergadering van 17 januari 2018 is het Jaarplan voor 2017-2018 
vastgesteld. In het Jaarplan zijn de beleidsspeerpunten genoemd en werd het thema “CJVV 
klasse!” gekozen. In dit jaarverslag 2017-2018 geeft het bestuur aan in hoeverre de 
speerpunten voor het seizoen 2017-2018 zijn gerealiseerd. Ook proberen we onderwerpen 
aan te wijzen die voor de komende jaren onze aandacht verdienen: het beleidsplan 2019-
2024 wordt gepresenteerd. 
 

1. Algemeen 
De ambitie die we vorig seizoen gedeeld hebben, namelijk dat alle eerste jeugdelftallen 
eerste klasse gaan (blijven) voetballen en dat we willen dat de verbinding naar niet-selectie 
elftallen versterkt wordt, is in het afgelopen jaar vertaald naar een concreet plan en dat ging 
gepaard met een nieuwe structuur. 
 
In onze haast om snel te regelen, hadden we even de neiging om bij het einde te beginnen, 
maar gelukkig vonden we de tijd en de rust om eerst terug te kijken, te leren van eerdere 
ervaringen, en vervolgens onderbouwde plannen te maken. We herontdekten daarbij oude 
waarheden: terug naar de teams om de leden te informeren en om ze te vragen mee te 
doen in het belang van de club. CJVV is niet alleen maar het eerste elftal, of alleen maar het 
bestuur, of alleen maar…. we moeten het met zijn allen doen (net als op het veld). 
 
Nu we het toch over het eerste elftal hebben: dat was een treurige aangelegenheid met die 
degradatie naar de derde klasse, zeker als je onze ambitie in aanmerking neemt om op 
termijn (uiteindelijk) een stabiele eersteklasser te gaan worden. Er waren natuurlijk redenen 
voor aan te wijzen (veel langdurig geblesseerden en een keepersprobleem), maar het blijft 
een koude douche. Lichtpuntje was dat eigenlijk niemand in paniek raakte en zeker onze 
trainer Sytze Wobbes niet: we bouwen gewoon verder. 
 
Bij dat bouwen hoort een passende accommodatie: er kwam subsidie voor doeltjes en 
verlichting van veld vier. Het clubgebouw werd verbouwd en we zijn op weg naar 
energieneutraal. We hebben vastgesteld dat beheer van onze accommodatie nog verbeterd 
kan worden. 
 
We zijn op weg naar ons 100-jarig bestaan en dat wordt voorbereid in de jubileum-
commissie, die afgelopen jaar voortvarend goed van start is gegaan. 
 
Het afgelopen seizoen was de post van sponsorzaken in ons bestuur weer ingevuld en heeft 
Gijsbert Jan van de Pol zich ingewerkt en een beleidsplan opgesteld waarin de samenhang 
met het voetbaltechnische beleid duidelijk naar voren komt: ambitie kost ook geld! 
 

2. Voetbal 
Centraal stonden uiteraard de normale voetbalactiviteiten: het spelen van wedstrijden en 
het geven en volgen van trainingen. FC Utrecht is geweest om een woensdagmiddag training 
te geven aan de jongens en meisjes van 12 jaar en jonger. 
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CJVV-1 kende helaas geen goed seizoen. Degradatie na verlies in de 1e ronde van de 
nacompetitie. Hoofdtrainer Sijtze Wobbes staat ook volgend seizoen aan het hoofd van de 
selectie. Na 16 jaar in het 1e te hebben gevoetbald neemt Wilfred afscheid van het 1e elftal 
van CJVV. 
 
De G voetballers winnen de 28ste editie van het G toernooi van CJVV. Dit is de eerste keer 
dat zij hun eigen toernooi winnend afsluiten. 
 

CJVV heeft de ambitie uitgesproken om het meisjes- en vrouwenvoetbal naar een hoger 
niveau te brengen. Er is een commissie in het leven geroepen om deze ambitie te borgen. 
Jan Pieter van Hove is aangesteld als hoofdtrainer. 
 
Voorbereidingen worden getroffen om klaar te zijn voor de volgende fase in het 
jeugdvoetbalplan van de KNVB, namelijk de nieuwe wedstrijdspelvorm te introduceren bij de 
JO12. Zij spelen op een verkleint veld 8 tegen 8. Voorheen speelde deze categorie op een 
heel veld 11 tegen 11. 
 

3. Brede sportvereniging 
De afgelopen 3 jaar wordt veelvuldig van gedachten gewisseld over de brede sportvereniging 
met als doel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de buitensportparken in Amersfoort 
intensiever te benutten naast de clubactiviteiten. Hierbij kun je denken aan 
beschikbaarheidstelling aan wijk, buurt en welzijnsorganisaties. Er worden te veel parken op 
te veel uren onbenut. Het initiatief komt vanuit de gemeente, die de ASF heeft gevraagd 
richting te geven aan een onderzoek onder de Amersfoortse buitensportverenigingen.  
 
In 2016 is door de gemeente het bureau Inventief 180 in de arm genomen. De bevindingen 
en de rapportage zijn besproken in de Commissie sport waarbij in een Ronde tafel de 
deelnemers, zoals de betrokken sportclubs, ASF, SRO en het betrokken bureau aanwezig zijn 
geweest. Het resultaat van de bespiegelingen is geweest dat de ASF opdracht heeft gekregen 
tot een vervolgonderzoek. Centraal in dit onderzoek staan de door de gemeente 
aangewezen sportparken Vermeerkwartier, Zielhorst en Bokkenduinen. CJVV heeft in het 
gehele proces haar deelname geleverd. Gesteld kan worden dat wij als een voorbeeldclub 
worden gezien. Over het vervolg van dit toch wel moeizame proces kan volgend seizoen 
meer nieuws worden gebracht. Het verbinden van activiteiten en clubs, waarbij 
verschillende belangen, zienswijzen en capaciteiten aan het licht komen, is een ware opgave. 
Vanuit de ASF wordt gezocht naar een Projectmanager die inhoud en richting kan geven. 
Want van de clubs kan niet verwacht worden dat nog meer menskracht en geldmiddelen 
voor deze initiatieven beschikbaar worden gesteld. 
 

4. Life Goals 
Na een lange periode van voorbereiding waarbij de nadruk lag op het inrichten van de 
financiering is op 1 september 2017 ons Life Goals project van start gegaan. Het behelst 
kwetsbare mensen vanuit verschillende achtergronden de gelegenheid te geven om te 
sporten. Life Goals is een landelijke organisatie die sportclubs ondersteunt om deze doelen 
waar te maken. De ondersteuning ligt op terreinen als financiering, publiciteit, relatiebeheer, 
evenementen en andere facilitaire onderwerpen.  
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In Amersfoort heeft CJVV gezocht naar partners die mensen uit de doelgroep kunnen 
bereiken en enthousiasmeren. We zijn er in geslaagd de op dit gebied belangrijkste spelers 
in de stad te interesseren. Het gaat hierbij om het Leger des Heils, GGZ Centraal en Kwintes. 
Omdat wij dit project hebben beschouwd als een op zichzelf staand onderdeel van de club 
waarbij deskundigheid van leiding en financiering anders georganiseerd zijn, hebben wij 
buiten de samenwerking gezocht met andere partners. Hier gaat het om de 
sportbuurtcoaches van de SRO, Sportivate, medewerkers van Leger des Heils, GGZ centraal 
en Kwintes. Zij begeleiden de deelnemers bij het sporten. Ook hebben we een coördinator 
aangesteld die part-time alle partijen, zowel in- als extern verbindt. 
  
Maandelijks wordt een activiteitenagenda gemaakt. Deze activiteiten vinden voornamelijk in 
de namiddag en vooravond op de maandag plaats. Voetbal,  jeu de boule, volleybal, kick-
boksen, wandelen en hardlopen, geven de variatie aan van de mogelijkheden waaruit kan 
worden gekozen. Momenteel staan 98 personen ingeschreven. De bedoeling is dat dit aantal 
het komende jaar wordt uitgebreid, want de ruimte is er. De subsidiegevers zijn de 
gemeente Amersfoort, ZonMW en Nike. In principe loopt het project tot 1 september 2019.  
 

Tot slot kan nog vermeld worden dat onze voorzitter is toegetreden tot de Raad van 
Inspiratie van de Stichting Life Goals. Binnenkort starten met de gemeente gesprekken 
waarbij de continuïteit het belangrijkste thema is. Al met al kan gesteld worden dat CJVV een 
waardevol project heeft toegevoegd aan de club. 
 

5. Ontmoeten 
CJVV is een vereniging die gemaakt en gedragen wordt door de leden. Daarom is het 
verstevigen van de onderlinge band van groot belang. Bij CJVV ontmoeten we elkaar op 
verschillende plaatsen, zoals op en langs het veld, in de kleedkamers, in de kantine en op het 
terras. Vanaf 1 januari 2018 is CJVV rookvrij. Met een rookvrij sportterrein draagt de 
vereniging uit dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee 
minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Zo 
dragen wij er aan bij dat kinderen zo veel mogelijk rookvrij kunnen opgroeien. Een rookvrij 
sportterrein draagt op deze manier bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een 
generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien. Voor de rokers is er nog wel 
gelegenheid om te roken, op het terras achter de tribune. 
 
Ook ontmoeten we elkaar bij begrafenissen en crematies. Hartverwarmend is het te zien dat 
CJVV-leden er dan ook voor elkaar zijn. In augustus is Toos van den Brink overleden. Toos 
was medewerkster van de kantine en befaamd om haar hamburgers en patat. Zij werkte 
jaren mee aan de 2-daagse. Was betrokken bij de G-sporters. Deelde winst en verlies tijdens 
de klaverjastoernooien. Maar bovenal was zij moeder van Aalt en Cor. 
 
In november is Ata Sari overleden, vader van jeugdspeler Bercay Sari. Ata was een trouw 
supporter, hij was elke training en wedstrijd langs de lijn te vinden. Het team van Bercay is 
gezamenlijk naar de uitvaart geweest om Bercay en zijn familie te ondersteunen.  
 
Op 19 januari 2018 is Roelie Baars overleden. Vrouw van Herman en moeder van Joost en 
Nico. Zij mocht slechts 61 jaar worden. Roelie heeft heel veel gedaan voor CJVV. Zo heeft zij 
jaren het beheer van de kantine verzorgd. Met veel CJVV-ers waren we bij haar begrafenis. 
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6. Leden 
Aan het eind van het seizoen 2017/2018 bedroeg het aantal bondsleden 1.078. Dit is een 
licht dalende trend ten opzichte van vorig jaar, toen dit aantal 1.139 bedroeg. Vooral bij de 
oudere jeugd is het aantal bondsleden gedaald. De grootste groei was wederom te zien bij 
het meisjesvoetbal. 
 
De KNVB constateert een teruglopend aantal voetballers. Men werd geconfronteerd met 
een daling van minimaal acht procent. Met name bij de jongens tussen de vijf en achttien 
jaar gaat het hard. In seizoen 2017/2018 alleen al, schreven meer dan negentigduizend 
jeugdspelers zich uit. Ook bij CJVV constateren wij een gelukkig geringe afname van het 
aantal voetballende leden. Met de nieuwe competitievormen bij de jeugd heeft de KNVB al 
een belangrijke stap gezet om voetbal voor de jeugd aantrekkelijker te maken. Komend 
seizoen willen wij onderzoeken of we op andere manier voetbal aan kunnen bieden voor een 
doelgroep die geen wedstrijden wil spelen maar wel actief wil voetballen. Ook onderzoeken 
we of en hoe we kwalitatief hoogwaardige trainingen kunnen aanbieden aan de niet-selectie 
teams bij de jeugd. 
 
Organisatie  
Het bestuur had in het verslagjaar de volgende samenstelling: 

 Peter Coenen  voorzitter 

 Dik van Leeuwen  secretaris, g-voetbal 

 Joost van Aller   secretaris 

 Evert Nawijn  penningmeester, accommodatie- materialen kantinebeheer 

 Liesbeth Postma  technische zaken 

 Frank Odding  jeugdzaken en vrijwilligers 

 Freek van Slooten  communicatie en ledenadministratie 

 Gijsbert Jan van de Pol sponsorzaken 
 

CJVV werkt met de nodige commissies. De meeste hebben een permanent karakter. Behalve 
de jubileumcommissie, want die is werkzaam in de vorm van een project. Dat betekent dat 
deze wordt opgeheven na viering in 2020. In onze organisatie zijn binnen de technische- en 
jeugdcommissie en bij het beheer medewerkers op de loonlijst. Verder wordt de CJVV 
organisatie gemaakt en gedragen door vrijwilligers. 
 

7. Communicatie 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
Europese wet heeft grote invloed op onze interne communicatie. Zo is het niet meer toegestaan 
persoonsgegevens op onze website te plaatsen, tenzij men een Verklaring van geen bezwaar heeft 
getekend. Spelersfoto’s op de website kunnen dus niet meer zonder verklaring. Telefoonnummer 
en/of e-mailadres op de website vermelden kan ook niet meer. Voor de interne communicatie heeft 
dit grote gevolgen. Indien ouder, spelers of speelsters contact willen leggen met hun leider of trainer 
kunnen ze niet meer op de teaminformatie pagina op de website de contactgegevens checken.  
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Dit jaar zijn er weer 5 nummers van Op de Stip uitgekomen. Hoofdredacteur Daniël Gillissen en zijn 
team van redacteuren zorgen elke keer weer voor veel leesplezier. Op de Stip heeft zich steeds meer 
ontwikkeld tot onze eigen CJVV Glossy. Ondertussen zijn wij nog één van de weinige clubs met een 
eigen clubblad. Clubs die dit fenomeen niet kennen missen ook de kracht van een goed clubblad: het 
samenbinden en het clubgevoel. Op de Stip gaat over CJVV en haar leden, die op het veld actief zijn 
maar waar ook zo veel meer over te vermelden valt. En dat doet Op de Stip 5 keer per seizoen! Dat 
mogen we koesteren. Daarom dank aan de redactie. 
 
CJVV is ook te volgen op social media. Naast Facebook en Twitter komt er volgend seizoen ook een 
CJVV Instagram account. Doel van de CJVV communicatie op social media is het communiceren van 
positief CJVV nieuws, en zo het merk CJVV laden. Hiermee bereiken wij bijvoorbeeld dat nieuwe 
leden graag onze club uitzoeken. 
 

8. Accommodatie, kleding en materialen 
   

Verbouwing van kleedkamer eerste elftal en uitbreiding fysio Bergstraat. 
In verslag jaar is bovenstaande aanpassing gerealiseerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden 
en heeft geleid tot het doorvoeren van enkele verbeteringen. 
 

Duurzaamheidsproject. 
In de ledenvergadering van 12 december 2016 heeft de ledenvergadering het bestuur 
toestemming gegeven voor de aanschaf van zonnepanelen en ledverlichting en de 
vervanging van de verwarmingsketels tot een maximaalbedrag van € 165.000. De totale 
investering was ongeveer € 150.000. Door subsidies en teruggave btw zijn de uiteindelijke 
kosten voor de vereniging ruim € 70.000 geworden. De eerste ervaringen zijn zeer positief. 
De gewenste besparing wordt ruimschoots gehaald en de beheersmatige voordelen van de 
vernieuwingen voldoen aan verwachtingen. 
 

Kleding en materialen. 
In het beheer van de kleding werden stappen in de goede richting gezet. Het omgaan met de 
beschikbaar gestelde kleding door de leden blijft een zorgen punt. In het ballenhok werden 
alle sloten vervangen door een codeslot. Na wat gewenningsproblemen werkt deze 
aanpassing naar behoren. 
 

9. Sponsorzaken 
Voor Sponsorzaken was het opnieuw tot leven brengen van het sponsorbeleid het 
belangrijkste doel. De activiteiten van de commissie waren zeer beperkt geworden en 
teruggebracht tot een eenmanszaak. Niet in de laatste plaats van vanwege de luxe van een 
financieel goedlopende vereniging. Niettemin zijn de ambities van CJVV voor het komende 
jaar groot, waardoor belang en noodzaak van een goedlopende afdeling Sponsorzaken zal 
toenemen om de financiële uitdaging te realiseren. Daarom is er gewerkt aan nieuw elan in 
deze commissie. Allereerst is er een inventarisatie van de huidige sponsorcontracten 
gemaakt. Daarnaast zijn er inspanningen verricht om de band met de huidige sponsoren te 
intensiveren, door ze uit te nodigen voor een tweetal evenementen: Amersfoorts Elftal 
tegen AZ. Tot slot is er gewerkt aan een nieuw sponsorbeleid voor de komende jaren (zie 
notitie sponsorbeleid) dat richting moet geven aan de activiteiten van de sponsorcommissie 
voor 2019. 
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10. Financiën 
Het boekjaar 2017-2018 is afgesloten met een voordelig saldo van € 10.455,22. Ook de 
liquiditeitspositie is het gehele jaar goed geweest, mede door het in voren ontvangen 
subsidiegelden. 
 
11. Jubileum 100 jaar CJVV 
Op 20 maart 2020 bestaat CJVV precies 100 jaar. Het bestuur is van mening dat dit groots 
gevierd dient te worden. In september 2017 is een jubileumcommissie gevormd die onder 
leiding staat van Job van de Bovenkamp. Er werden tal van mooie evenementen en 
activiteiten bedacht. Niet alles hield stand. Maar zeker lijkt nu dat er jubileum evenementen 
komen gedurende het hele seizoen 2019/2020. 
 
12. Tot slot 
Wij danken iedereen, die ons geholpen heeft CJVV voor de komende tijd beter te maken. De 
afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het zodanig inrichten van de organisatie 
dat we de komende jaren verder kunnen. Zonder een goede organisatie en veel betrokken 
vrijwilligers geen voetbalvereniging. De resultaten geven veel vertrouwen voor toekomst. 
We hebben gezien dat tegenslagen ons niet uit het veld slaan. CJVV toont op die momenten 
veerkracht. Met elkaar naar voren. Vitaal 100 zijn is de opdracht voor de komende tijd. 
 
Peter Coenen    
Dik van Leeuwen    
Evert Nawijn     
Liesbeth Postma     
Joost van Aller   
Frank Odding  
Freek van Slooten 
Gijsbert Jan van de Pol 


