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Inleiding 

Op 14 december 2020 vond onze laatste en kortste ledenvergadering plaats in ons Jan Hietkamp 
Paviljoen. En in mei 2021 wordt daar verlag van gedaan in ons clubblad Op de Stip. Dat illustreert de 
vertraging of de stagnatie van ons verenigingsleven. En dat komt door de pandemie van Corona. En 
met het verenigingsleven bedoel ik vooral het samenkomen en elkaar ontmoeten op ons sportpark. 
Bovendien is Covid aanleiding geweest om de jubileum activiteiten of op te schorten of af te 
gelasten. Al het zeer gewaardeerde werk van de jubileumcommissie die de 100 jaar mijlpaal moest 
kleuren werd voor een belangrijk deel te  niet gedaan. Je kunt zeggen dat  we deze bijzondere 
verjaardag niet hebben kunnen vieren. Getraind en onderling gevoetbald  is er gelukkig wel. In die 
hebben we onze hoofdactiviteit inhoud en vorm kunnen blijven geven. 

 

Voetbal 

We begonnen het seizoen nog positief en optimistisch ten aanzien van het onder controle houden 
van de pandemie in Nederland en begonnen we vol dromen over kampioen worden, als snel bleek 
dat we terug waren in alle beperkingen ten aanzien fysieke ontmoetingen, samenkomsten en samen 
sporten. Gelukkig kon de jeugd onder de 18 wel ‘gewoon’  trainen en onderlinge partijtjes spelen. 
Voor de senioren lag dat anders en alleen de selectie heren en dames konden eerst in 2 tallen en 
later in 4 tallen op 1,5 meter trainen.  Voor de niet selectie heren en G voetval was het wel een hele 
lange (herfst/winter en voorjaarsstop! Doordat de jeugd wel kon trainen en onderling tegen elkaar 
konden spelen bleek de Rubensstraat onze nieuwe staantribune, waar ouders plaatsnamen om de 
talenten toe te juichen al dan niet voorzien van koffie die werd geleverd door een ondernemer 
vanuit zijn koffie-theekar. De competitie werd niet gespeeld, al waren op bepaalde momenten 
verwachtingen dat  deze gestart zou kunnen worden. De bedoeling was om het voetbaltechnisch 
plan te evalueren, echter daar is het niet van gekomen en wordt nu gedaan in het  3e kwartaal 2021. 

 

Brede sportvereniging 

In het vorige jaarverslag wordt melding gemaakt van een project van de gemeente, waar o.a. 
sportpark Vermeerkwartier een onderdeel van is. Het gaat hier om een pilot met als doel de 
sportparken beter en intensiever te benutten. Er staat te veel leeg in Amersfoort. Samen met de 
honk-soft- en voetbalverenigingen Quick, de Amersfoortse IJsvereniging, tennisclub ’t Stort is in 
diverse bijeenkomsten gekeken naar onderlinge samenwerking. Dit onder de inspirerende leiding van 
de Sportparkmanager die door de gemeente is aangesteld. Tot nu toe is de conclusie dat ons 
Sportpark in alle opzichten uitstekend wordt gebruikt door CJVV, diverse huurders te weten 
Bzzzonder en Fysiopraktijk Bergstraat en relaties, zoals het Ministerie van defensie, Life Goals, de 
voetbalschool maar vooral ook de wijk. Vooral in Coronatijd bewees ons sportpark zijn dienst aan de 
stad. Zo kon er door de mensen uit de buurt nog naar  harte lust gesport worden. De velden van CJVV 



zijn namelijk openbaar terrein en dus gingen die niet op slot. De handhaving was in handen van de 
gemeente. 

Overigens hebben de overleggen met vermelde clubs nog niet geleid tot constructieve 
samenwerking. Clubs verschillen vooral van aard van activiteiten en koesteren ook hun eigenheid, 
waardoor delen niet gemeengoed is. De sportparkmanager zal zo ook rapporteren aan de gemeente. 
Dat betekent wel dat gesteld kan worden dat alleen ons sportpark voldoet aan de gedachten van de 
gemeente als het gaat om de benutting van de sportterreinen.   

 

Life Goals 

Vanaf  2017 is Life Goals een onderdeel van de club. Kwetsbare mensen vinden de weg naar ons 
sportpark vooral op maandag. Naast de nodige supporters wordt er intensief gesport, begeleid door 
een groep mensen die allemaal de cursus maatschappelijk sportcoach hebben gevolgd bij de 
landelijke koepel. Voetballen, wandelen, jeu de boules, tafeltennis, kickboksen en volleybal zijn de 
activiteiten die beoefend worden. Gelukkig konden de beperkingen i.v.m. corona enigszins omzeild 
worden omdat hier sprake was van zg. dagbesteding. Vermeld worden dat de groep begeleiders, die 
geleverd wordt door CJVV, Kwintens, SRO en GGZ centraal een bijzondere prestatie verrichten. Naast 
hun deskundigheid is er een hoge mate van bezieling te zien. De gemeente Amersfoort heeft de 
noodzaak van deze sportactiviteiten onderkend en levert daarom ook de zo noodzakelijke subsidie. 
Momenteel doen zo’n 220 mensen mee en de verwachting is dat het aantal het komende jaar zal 
groeien. 

 

Leden 

Het aantal leden bedroeg op 30 juni 2021 1171. Vooral bij de meiden groep is er een stijging in het 
aantal leden te zien. Het aantal deelnemers in de G-groep is dalende, waarschijnlijk doordat het 
aanbod van sporten de afgelopen jaren is  verruimd. De overige groepen laten een stabiel beeld zien. 

 

Organisatie 

Het bestuur van CJVV bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen. 

Peter Coenen   Voorzitter 

Joost van Aller   Secretaris 

Berthold Eshuis   Secretaris en vrijwilligers 

Evert Nawijn   Penningmeester, facilitaire zaken en jubileum 

Liesbeth Postma  Voetbalzaken 

Renske Meints   Sponsoring en Communicatie 

Gijsbert Jan van de Pol  G-Voetbal en externe betrekkingen 

Het bestuur vergaderde 1 keer per maand en het werk is verder gedaan in de diverse commissies die 
door de bestuursleden vanuit hun portefeuilles worden geleid. 



De coronatijd  maakte ons attent op de noodzaak van  het gebruik  maken van alle sociale media, die 
ons te beschikking staan. Op die manier hebben we elkaar kunnen blijven horen en zien en dus 
ontmoeten. Gesteld kan worden dat  het zg. Mediateam van CJVV zijn zaakjes voortreffelijk op orde 
heeft. Samen met de paar uitgaven van Op de Stip droeg dit bij tot het beleven van het CJVV 
verenigingsgevoel. 

CJVV nam deel aan de overleggen bij de Amersfoortse Sportfederatie en was vertegenwoordigd in de 
Stichting Voetbelang Amersfoort. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het algemeen gesproken 
clubs de gezamenlijkheid van hun belang moeilijk kunnen vinden. Hier ligt vooral een taak bij de 
gemeente om hier vooral leidend en ondersteunend in te zijn. 

 

Vrijwilligers 

Het aandacht geven aan alle vrijwilligers was ook door Corona onvoldoende. We wilden veel meer. 
De jubilarissen zijn de afgelopen 2 jaar niet gehuldigd en de FC Weiland Prestatiebokaal is niet 
uitgereikt. We verwachten in het komende jaar een en ander goed te maken. Wel moet opgemerkt 
worden dat CJVV de beschikking heeft over een belangrijk, gemotiveerd, groot aantal vrijwilligers die 
de club draaiende houden, waardoor de sportieve en recreatieve doelen gehaald kunnen worden. 
Hulde!! 

 

Jubileum 

20 maart 2020 bestond CJVV 100 en  was er onder meer een enorm feest georganiseerd door de 
Jubileumcommissie in het Leerhotel. Zoals bekend kon dat niet door de pandemie doorgaan, net als 
de verplaatsing naar 20 maart 2021. Job van de Bovenkamp, Jacqueline Bronsema, Bertus Bove, 
Freek van Slooten en Evert Nawijn hebben er alles aan gedaan om er een groot feest van te maken. 
Daarvoor is heel veel dank verschuldigd. Inmiddels zijn de beperkingen in juli 2021 voor een deel 
opgeheven en zullen er besluiten worden genomen over de loterij, de verkoop van diverse gadgets, 
de kalender en inmiddels het boek op de markt verschenen.  

 

Tot slot 

Het bestuur heeft de verwachting dat de voetbalclub op 20 maart 2021 zijn 102e verjaardag zal 
vieren. CJVV is financieel vitaal en gezond en wordt gedreven door een grote groep gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers. Wat het bestuur betreft is het is zeer de moeite waard om alle inspanningen 
te verrichten om CJVV verder te brengen in de tijd en bij de tijd te houden en ieder zijn beleving en 
herinnering te geven. 

 

 

 

Peter Coenen, Joost van Aller, Berthold Eshuis, Liesbeth Postma, Renske Meints, Evert Nawijn, 
Gijsbert Jan van de Pol 


