
JAARVERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR 2019-2020 

 

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit ons 59e  verenigingsjaar. 

 

Gebruikelijk begint het jaarverslag met een opsomming van de sportieve prestaties en resultaten van 

alle senioren en dames elftallen. 

Dat is dit jaar helaas niet mogelijk, eind februari/begin maart kregen we als samenleving en vereniging 

te maken met een voor iedereen onbekende tegenstander, namelijk Corona. 

Dit bleek een geduchte tegenstander, hiervan kon niet gewonnen worden en de KNVB werd 

gedwongen de competitie te beëindigen en de stand als eindstand te beschouwen. 

Dit zonder promotie of degradatie regelingen. 

 

Verdere voetbalactiviteiten werden in het voorjaar beperkt tot trainingen met allerlei beperkingen en 

net voor de zomerstop een oefenwedstrijd van het 1e elftal tegen Schelluinen. 

 

De contracten met de trainers van de A en de B selectie werden niet verlengd. 

Beide heren besloten hun geluk elders te gaan beproeven. 

Marcel van Steenis werd bereid gevonden het nieuwe seizoen de A selectie onder zijn hoede te nemen  

en Jaap van Hattem de B selectie. 

Arjo Steijsiger stopte als keeperstrainer en met Adriaan van Genderen werd overeenstemming bereikt 

om zijn taken uit te breiden en ook de senioren te gaan trainen. 

Met de overige trainers en verzorgsters werd contractverlenging overeengekomen. 

 

Bestuurlijk zijn er geen wijzigingen te melden, de aftredende bestuursleden Frank Lakerveld, Nick 

Verkerk en Marco Kooijman werden bereid gevonden een nieuwe bestuursperiode door te gaan. 

 

Het is verheugend te kunnen melden, dat de sponsorovereenkomst met onze hoofdsponsor, de ING 

Bank, opnieuw met 3 jaar is verlengd. 

Ondanks het feit, dat de jaarlijkse financiële vergoeding wat naar beneden is bijgesteld, zijn we hier 

uiteraard erg gelukkig mee.  

 

Een aantal andere zaken die niet onvermeld mogen blijven zijn: 

 

De A selectie vertrok in januari voor het eerst in de geschiedenis voor een trainingskamp naar Spanje. 

Dit met de bedoeling hier de basis te leggen voor een goede 2e seizoenshelft. 

Corona stak hier een stokje voor en we zullen het nooit weten. 

 

Na afwezigheid van enkele jaren werd door de vereniging weer deelgenomen aan het rond “ oud en 

nieuw “ georganiseerde zaalvoetbaltoernooi in Gorinchem. 

 

Zoals reeds eerder gemeld, is het tekort aan clubscheidsrechters nog steeds zeer zorgwekkend. 

Ad de Jong heeft hierover een rapport geschreven en hoopt met behulp hiervan het probleem aan te 

pakken en wat meer leden bereid te vinden om af en toe een wedstrijdje te fluiten. 

 

Ook zijn we nog naarstig op zoek naar uitbreiding van het kantinepersoneel, er zijn regelmatig “gaten” 

in het rooster en die moeten steeds door dezelfde mensen worden ingevuld. 

Dit kan en moet toch anders kunnen. 

 

De ingang van het complex aan de Pleinstraat is prachtig gerenoveerd. 

 

Voor de renovatie van de bestuurskamer is een werkgroep gevormd om dit op te pakken. 

 

De in 2020 geplande renovatie van het hoofdveld is door de gemeente naar 2025 doorgeschoven. 
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In overleg met de vereniging werd door een projectontwikkelaar een plan bij de gemeente ingediend 

om woningbouw op het Plein mogelijk te maken. 

Dit bood voor de vereniging mogelijkheden om de capaciteit problemen op te lossen. 

Het Plan werd helaas, om onduidelijke redenen, door de gemeente afgekeurd. 

 

Ondanks de door het trainingskamp afwezige A selectie werd de nieuwjaarsreceptie weer zeer druk 

bezocht en werden na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter de volgende jubilarissen gehuldigd. 

Goof ’t Lam, Gijs Bruynes, Arie Stijsiger, Aart Stijsiger en Herman van Dijk allen 50 jaar. 

Willem Jan Pesselse, Jan de Jong, Dimitry Stijsiger, Marco Kooijman, Arno Kooyman, John Spronk, 

Erik Bor en Henri den Hertog allen 40 jaar. 

Laurens de Jong en Jos Middelkoop beiden 25 jaar. 

 

De feestweekcommissie stond aan het einde van het seizoen klaar om weer een daverende feestweek te 

organiseren. Alles was geregeld en vergunningen waren binnen, maar ook hier gooide Corona roet in 

het eten. 

 

Ook de gebruikelijke activiteiten van de supportersvereniging en de medewerkers avond, waarop alle 

vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging worden bedankt, konden om deze reden helaas niet 

doorgaan. 

 

Voor velen dus een voetbalseizoen om snel te vergeten en ons op te maken voor het jubileumjaar. 

 

Aan het eind van dit verslag wil ik, namens het bestuur, alle leden, donateurs, sponsoren, technische 

staf en supporters een goed, gezond, sportief en succesvol voetbalseizoen toewensen. 

 

Lammert Kooijman, secretaris 

 


