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Inleiding  

Terwijl ik dit schrijf zitten we in de tweede lockdown, voorlopig beperkter dan de eerste, maar 

alleen de jeugd kan trainen en de competitie ligt voor al onze teams voorlopig stil. Daarmee 

hebben we een onderwerp bij de kop dat het afgelopen jaar wel heel sterk bepaald heeft. Ons 

jubileumjaar is behoorlijk in het water gevallen. Zo is er een prachtig jubileumboek gemaakt, 

maar van een feestelijke aanbieding van het eerste exemplaar hebben we moeten afzien. Het 

feest op 20 maart 2020 is uiteraard afgeblazen. Zo zou ik nog even door kunnen gaan, maar 

dat dreigt dan te ontaarden in een klaagzang en daar wordt niemand vrolijker van. Wat is er 

wel gebeurd? 
  

 

 

  

1. Algemeen  

Toen het weer toegestaan was is er volop getraind door de jeugd en dat was mogelijk door 

inzet van vrijwilligers die materiaal schoonmaakten, verkeer in goede banen leidden en een 

oogje in het zeil hielden rond de velden. Dit alles onder de bezielende coördinatie van Jurriaan 

Kok en met veel discipline van de ouders van die jeugd en de jongeren zelf. 

De vloer van de kantine is vernieuwd, waardoor de uitstraling van de kantine vriendelijker is 

geworden en de akoestiek verbeterd. Op het terras zijn houten picknicktafels geplaatst. 

Ons eerste heren elftal had een goede voorbereiding, de bekerwedstrijden verliepen zeer 

positief, de eerste competitiewedstrijden kenden een wisselend resultaat en toen…. ging de 

stekker eruit. Wij hadden allen goede hoop dat terugkeer naar de tweede klasse er dit seizoen 

in zou moeten zitten. Er waren wisselingen bij de trainers en leiders van zowel de G als de 

dames: gelukkig is er continuïteit en deze onderdelen van de vereniging zitten duidelijk in de 

lift. 

Het versterken van de relatie tussen het bestuur en de ‘gewone’ verenigingsleden zal weer 

opgepakt worden met de spiegelgesprekken, zodra dat na het opheffen van de beperkingen  

weer mogelijk is.  
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2. Voetbal  

Met het 1e elftal zijn we het seizoen  2019/2020  veelbelovend gestart door het winnen van 

het Amersfoorts kampioenschap (AVK). Een seizoen lang de titel van ‘de kampioen van 

Amersfoort’, spelend in een mooi retro tenue: dat doet denken aan vervlogen jaren. Een 

speciaal tenue ter ere van 100 jaar CJVV. Helaas gooide de corona pandemie in maart roet in 

het eten… 

Met een gedeelde 1e plek in de competitie, werd de ambitie en droom om kampioen te 

worden in het jubileumseizoen teniet gedaan. Voor het nieuwe seizoen betekent dit dat het 

1e elftal wederom in de 3eklasse uitkomt. 

 

Bij het meisjes- en damesvoetbal zien we de eerder ingeslagen weg van groei, doorzetten. 

Dit seizoen is er in toenemende mate meer dan één elftal per leeftijdscategorie geformeerd. 

Dit maakt dat er steeds meer sprake is van selectie elftallen binnen het meisjesvoetbal. 

Dames 1 had bij de winterstop te maken met het plotselinge vertrek van de trainer, maar dit 

is gelukkig, gecombineerd met de bereidheid  van de vorige  trainer om bij te springen, 

intern goed opgepakt en opgelost. 

 

De jeugdelftallen ontwikkelen zich gestaag door. Nieuw dit seizoen is de inzet van 

jeugdspelers en selectiespelers die ingezet worden om de jonge jeugd van CJVV training te 

geven. Zo trainen alle jeugdelftallen onder de 12 op de woensdagmiddag en zien we daar 

alleen maar CJVV spelers als trainer rondlopen onder supervisie van de coördinator 

onderbouw. 

Dit seizoen hebben een  groot aantal jeugdtrainers de opleiding tot pupillentrainer met goed 

gevolg doorlopen. 

Tevens zijn dit seizoen alle jeugdtrainers voorzien van CJVV kleding, zodat de trainers 

uniform en herkenbaar als trainer zijn. 

 

De jeugd mocht als eerste van de club weer trainen na de lockdown. Met strenge 

maatregelen vanuit de overheid is dit door een grote club vrijwilligers met zeer veel inzet in 

goede banen geleid, waardoor het mogelijk was dat de jeugd weer heerlijk kon voetballen. 

 

G-voetbal: twee senioren teams trainen en spelen competitie. Er is een jeugdteam en dat 

speelt geen competitie. Het blijft een lastige opgave om de begeleiding rond de teams op de 

been te krijgen en te houden.  
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3. Brede sportvereniging  

Vanuit de gemeente doet CJVV mee aan een verkenning in de vorm van een pilot met als 

doel de sportparken beter te benutten. Samen met de Amersfoortse IJsvereniging, 

Tennisvereniging ’t Stort, BSC Quick honk- en softbal en AFC Quick voetbal vindt er 

regelmatig overleg plaats over de plek in de wijk en in de stad. Samenwerking en uitwisseling 

zijn thema’s. Volgend jaar zullen de resultaten hiervan worden gepubliceerd. Dit project 

wordt begeleid door Raymond Woesthoff, die als sportparkmanager is aangesteld. Een 

werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de SRO en de Amersfoortse 

Sportfederatie volgt de ontwikkelingen op de voet. 

 

4. Life Goals  

Life Goals liep het afgelopen jaar als een trein. Het aantal deelnemers groeide naar ruim 180. 

Raymond Woesthoff nam de coördinatie rol over van Lonneke Lavrijsen. En de 

samenwerking met het Leger des Heils, GGz Centraal en Kwintes is voortgezet. Medewerkers 

van die instellingen leveren concrete bijdragen en worden daarbij ondersteund door 

buurtsportcoaches van de SRO en trainers van CJVV. Verder sporten inmiddels wekelijks 

militairen die gebruik maken van een reïntegratieproject op ons sportpark. De 

subsidieperiodes van ZonMw en Nike zijn voorbij. Daarom zijn we blij dat de relatie met de 

gemeente voortgezet wordt. De wethouders Buijtelaar en Tichelaar werkten stimulerend. 

Het is fijn dat de inspanningen in dit project worden gezien en gehonoreerd. De komende 

jaren zal Life Goals een belangrijk onderdeel zijn van de activiteiten van CJVV. Dit kan 

overigens alleen met de ondersteuning van het landelijk bureau in Zeist. 

 

 

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.  

Ook ontmoeten we elkaar bij begrafenissen en crematies. Hartverwarmend is het te zien dat 

CJVV-leden er dan ook voor elkaar zijn.  
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Op 16 augustus is Dirk Tolboom op 80 jarige leeftijd overleden. 

De laatste jaren was hij niet meer fysiek aanwezig op de vereniging en woonde hij in het 

zorgcentrum Nijenstede te Amersfoort. 

Een ieder die al wat langer lid is, of ooit lid geweest, zal Dirk zonder twijfel gekend hebben. 

Dirk is decennialang een ongelofelijk belangrijke steunpilaar voor CJVV geweest. Dirk was 

een onmisbare vrijwilliger die zes dagen per week op de club aanwezig was en vanuit het 

ballenhok als terreinknecht het dagelijkse reilen en zeilen van CJVV mogelijk maakte. Van het 

vervoeren van de jeugdteams tot het ophangen en binnenhalen van de netten, en van het 

thee en ranja schenken tijdens de rust tot het lijnentrekken op de velden – Dirk was dé 

cultuurbewaker van CJVV. 

Hoewel de spil in het verenigingsleven, was hij wars van ‘belangrijke mensen’ en had hij een 

hekel aan activiteiten waar veel ‘stropdassen’ aanwezig waren of evenementen waar hij zelf 

centraal diende te staan. Een jeugdlid kon echter altijd bij hem aankloppen om een (vaak 

ietwat versleten) bal te lenen om mee te voetballen. 

Op 23 januari 2020 is Herman van Beek overleden. Hij was 61 jaar lid van CJVV. Vorig jaar 

hebben we Herman nog geëerd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Voorzitter Peter Coenen 

had toen de volgende mooie woorden voor hem: 

Herman is 60 jaar lid 

Van basisplaats 

Naar vaste supporter 

Op de tribune van het Vermeerkwartier 

Vader en grootvader tegelijk 

De liefde voor zijn gezin en voetbal 

Zijn zichtbaar in zijn ogen 

Herman ontroert 

Symbool voor de familiecultuur 

Bij zijn CJVV 

Herman in het Jan Hietkamp pavilioen 

Zijn korte wijze woord 

Vanaf de barkruk 

Aanwezig 

Dank je wel voor 60 jaar.  
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Peter van de Kamp sr.  

Op dinsdag 31 maart 2020 is Peter van de Kamp sr. overleden. Hij is de vader, opa en 

overgrootvader van de familie waar iedereen wel een verbinding mee heeft. 90 jaar is 

mijnheer Van de Kamp geworden. Als scheidsrechter heeft hij op het hoogste 

amateurniveau gefloten. In zijn enthousiasme sprak hij vanaf de CJVV tribune menig arbiter 

aan waarbij hij zich vooral liet leiden door zijn geel-zwarte hart. Mijnheer Van de Kamp 

voelde zich thuis bij ons. We gaan zijn vertrouwde gezicht missen.  

Gijs Posthouwer  

Mijnheer Posthouwer overleed 30 april 2020. Hij was vooral enthousiast jeugdleider en is 

ruim 60 jaar lid van CJVV geweest. Een vooral meelevend lid en supporter. Toen op vliegveld 

Soesterberg nog dagelijks met veel herrie F16’s opstegen en landden, typeerde hij die herrie 

als de prijs die we betalen voor onze vrijheid. Hij is ook de (schoon)vader en opa van Arjen, 

Heddy en Bauke. We missen hem. 

 

Meneer Smink 

Meneer Smink overleed. Hij was sponsor met zijn schildersbedrijf en supporter van onze club 

maar vooral van zijn talentvolle zoons. Jarenlang volgde hij ons 1e en voor zag menigeen van 

zijn wedstrijdanalyses. 

 

 

 

6. Leden  

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 bedroeg het aantal bondsleden 1.149. Dit is een 

behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit aantal 1.032 bedroeg. Vooral bij de 

jongere jeugd en de senioren is het aantal bondsleden gestegen. 

 

 

Organisatie   

Het bestuur had in het verslagjaar de volgende samenstelling:  

• Peter Coenen   voorzitter en G-voetbal 

• Dik van Leeuwen  secretaris 

• Joost van Aller  secretaris, wedstrijdzaken en ledenadministratie 

• Liesbeth Postma  voetbalzaken 

• Evert Nawijn   penningmeester, accommodatie- en kantinebeheer 

• Gijsbert Jan van de Pol sponsorzaken en G-voetbal 

• Heddy Posthouwer  communicatie en vrijwilligers 

CJVV werkt met de nodige commissies. De meeste hebben een permanent karakter. In onze 

organisatie staan bij voetbalzaken en bij het beheer medewerkers op de loonlijst. Verder 

wordt de CJVV organisatie gemaakt en gedragen door vrijwilligers.  
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7. Communicatie  

Vanwege de bepalingen die vanuit de overheid werden opgelegd om COVID-19 te bestrijden, 

zijn de leden sinds maart 2020 via diverse kanalen (website, mail, social media) continue op 

de hoogte gehouden van de steeds wisselende maatregelen die gedurende het seizoen 

genomen moesten worden. Op de website is daarnaast een speciaal ‘coronamenu-item’ 

aangemaakt. 

  

Op het gebied van social media zijn we verder gegaan op het pad dat het voorgaande jaar is 

ingeslagen met een herkenbare huisstijl en het doel om een positieve verbindende rol te 

spelen tussen de club en de leden. Dit is te terug te zien in de manier waarop leden en 

commissies het communicatieteam steeds beter weten te vinden.  

Instagram is in een jaar gegroeid van 500 naar 800 volgers. Daarnaast is CJVV ook nog steeds 

op Facebook actief. 

 

8. Vrijwilligers 

Nog steeds hebben we veel enthousiaste vrijwilligers bij CJVV. Vanwege de coronatijd 

hebben ook zij zich dit jaar minder kunnen inzetten voor de club.  

We moeten er voor waken dat we hierdoor het contact met de vrijwilligers niet kwijt raken.  

Het werven van nieuwe vrijwilligers is door de coronamaatregelen lastiger geworden. Dit 

komt omdat nieuwe vrijwilligers niet direct ingezet kunnen worden doordat er weinig 

activiteit is op en rond de velden. Jaap Hoogendoorn blijft zich als vrijwilligerscoördinator 

inzetten om het werven en inzetten toch voor elkaar te krijgen. We hebben gemerkt dat niet 

alle nieuwe leden die zich als vrijwilliger aanmelden, bereid zijn om ook daadwerkelijk als 

vrijwilliger aan de slag te gaan als het erop aankomt. Het komend jaar zal bekeken moeten 

worden of hier wellicht een andere aanpak in gevonden moet worden. 

Ook is het afgelopen jaar een verkenning gestart om oproepvrijwilligers te werven. Dit zijn 

mensen op wie we een paar keer per jaar een beroep kunnen doen voor een eenmalige 

inzet. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het G-toernooi, de Vermeerkamp, de wandel-

tweedaagse etc. Vanwege de coronacrisis is dit stil komen te liggen, dit kan hopelijk later in 

het komend jaar weer worden opgepakt.  

 Vanwege de corona is er in 2020 geen vrijwilligersavond geweest en daarom is er in 2020 

helaas ook geen vrijwilliger van het jaar gekozen.   
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9. Accommodatie, kleding en materialen  

Bewegwijzering 

In samenwerking met onze huurders zijn er bewegwijzeringsborden geplaats, zodat een ieder 

makkelijke zijn weg kan vinden op ons sportpark. 

Kantine 

In de kantine, hal en wedstrijdsecretariaat is de vloer vervangen door een PVC-vloer gelijk als 

in het nieuwe gedeelte van het gebouw. Ook zijn nieuwe inloopmatten, voorzien van CJVV-

logo, gelegd. In het kader van het 100-jarig jubileum heeft de Club van 100 een schitterende 

fotowand in de kantine geschonken. 

Het terras is voorzien van twee solide picknicktafels. Ook zijn de terrasstoelen- en tafels 

vervangen. De stoelen zijn hetzelfde als de stoelen die wij al in de kantine hadden, zodat het 

makkelijker is om onderling uit te wisselen. 

Op het terras zijn de goten voorzien van roosters, zodat het vuil minder snel zal zorgen voor 

verstoppingen. 

Veld 4 

In de zomer van 2020 heeft de SRO de mat van veld 4 vervangen. In het kader van de zorgplicht 

die de gemeente heeft, zijn extra voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de rubberen 

korrels in het milieu komen. 

Roads  

Sinds oktober 2019 zijn wij een proef gestart met Roads, een bedrijf dat dagbesteding 

organiseert voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Om te beginnen starten zij met het 

schoonmaken van de kleedkamers op vrijdagochtend. 

 

10. Sponsorzaken. 

Onze hoofdsponsor Schoonderbeek heeft het contract voor drie jaar verlengd. Vermeld kan 

worden dat het bestuur er tot op heden niet in is geslaagd een Sponsorcommissie te 

vormen. Deze is nodig om de relatie tussen club en bedrijfsleven te ontwikkelen en te 

onderhouden. Het is ook niet gelukt het aantal sponsors te vergroten en daarmee extra 

inkomsten voor de club te genereren. Het bestuur blijft de nodige inspanningen doen een 

commissie in het leven te roepen. Deze verantwoording kan ook gezien worden als een 

oproep aan de leden.   
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11. Financiën  

Het boekjaar 2019-2020 is afgesloten met een voordelig saldo van € 14.955,78, dit ondanks 

de corona-crisis. De liquiditeitspositie is het gehele jaar goed geweest. 

 

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.  

 

 

Peter Coenen       

Dik van Leeuwen       

Evert Nawijn         

Liesbeth Postma          

Joost van Aller 

Heddy Posthouwer   

Gijsbert Jan van de Pol  


