
Jaarverslag v.v. LIMMEN 2014-2015. 

De v.v. Limmen heeft weer een spannend seizoen achter de rug. 

Een seizoen met pieken en zijn mindere momenten. We namen een aantal keren afscheid van 
vrijwilligers en leden. Ook lagen er regelmatig vrijwilligers en leden in de ziekenboeg. Positieve 
ervaringen hadden we met de sportiviteit op en rond de velden en met de vele evenementen 

Wat ook niet veranderde, was de steun van veel vrijwilligers en supporters. De v.v. Limmen 
mocht telkens weer rekenen op een warme belangstelling en waardering van leden, supporters 
en bezoekers. 

Organisatie 

Ook het afgelopen seizoen zette de vereniging weer gediplomeerde hoofdtrainers en veel 
geoefende vrijwilligers in voor opleiding, training en begeleiding. De planmatige begeleiding van 
jeugd en senioren wierp vruchten af.  Daar hoort natuurlijk ook een professionele uitstraling bij. 
Daarom wordt veel zorg besteed aan uniformiteit en onderhoud van kleding van onze sporters en 
begeleiders. Dat is met name te danken aan sponsorring en het alweer 4 jaar bestaande 
kledingfonds en inmiddels ook de wasvoorziening op Dampegheest. Dat ontvangst, aandacht en 
verzorging door onze gasten steeds weer positief worden benoemd, mag als een groot 
compliment worden beschouwd voor onze gastvrouwen en –heren en al onze 
onderhoudsmensen. 

De vele activiteiten kunnen niet succesvol verlopen zonder het grote aantal vrijwilligers die zich 
daarvoor inzetten. Met z’n meer dan 350-en zorgden zij opnieuw voor uitvoering van taken en 
functies binnen de vereniging. De behoeft aan verjonging en aanvulling van het 
‘vrijwilligersbestand’ bleef ook afgelopen seizoen veelvuldig op de agenda terugkeren. Een 
werkgroep uit het hoofdbestuur heeft de vrijwilligers bevraagd in een enquête en is gestart met 
het organiseren van een mogelijk jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag. 

Nadat we in het voorgaande seizoen de organisatie: het Familie Stratentoernooi, Zaalvoetbal en 
de verenigingsstatuten hebben aangepakt, konden we afgelopen seizoen ‘oogsten’. Voor het 
organiseren en uitvoeren van het Familie Stratentoernooi is een stichting opgericht. Die heeft de 
inmiddels 25e editie van dit niet meer weg te denken evenement succesvol uitgevoerd. 

De activiteiten van de zaalvoetbalvereniging d’Enterij zijn zonder problemen voortgezet onder de 
vleugels van de v.v. Limmen. 3 Dames- en 6 Herenteams spelen inmiddels zaalvoetbal bij onze 
vereniging. Van de modernisering van de statuten hebben de leden niet veel gemerkt. Zo hoort 
het ook want de regels zijn er om de vereniging en haar leden te ondersteunen. Niet andersom 

Ontwikkeling 

De daling van het ledental zet zich licht voort, vooral onder de senioren. Bij de jeugd is een gelijk 
blijvend aantal leden te zien en bij de jongste leeftijdscategorieën zelf een lichte stijging. Een 
landelijke trend of niet, het is best zorgelijk om dat te constateren. Op verschillende manieren 
wordt daar aandacht aan besteed. Vooralsnog betekent dat niet dat ingeleverd wordt op kwaliteit 
van de begeleiding en evenementen. Minder teams zijn het gevolg. Verheugend was de 
‘verlenging’ van de voetbalcarrière door het 7x7 voetbal op de zaterdagmiddag. De zoektocht 
naar creatieve en aansprekende mogelijkheden om leden te boeien en te binden aan de 
vereniging stond het afgelopen jaar daarom hoog op de agenda. 

In het afgelopen seizoen heeft de vereniging opnieuw diverse opleidingen verzorgd voor 
scheidsrechters, jeugdvoetbaltrainers en het in stand houden van en werken in de kantine. De 
kwaliteit van ons vrijwilligerslegioen is daarmee goed op peil gebleven. Het aantal en de aanwas 
van vrijwilligers is, zoals hierboven ook al geschreven, nog steeds een punt van zorg. 

Het begeleiden van scheidsrechters was al succesvol. Het planmatig opleiden en begeleiden 
wordt door scheidsrechters en (ouders van jeugd)spelers steeds meer op prijs gesteld. De 



vereniging krijgt daarvoor regelmatig complimenten en het voorbeeld wordt ook door andere 
verenigingen gekopieerd. 

We weten dat er bij wedstrijden en evenementen regelmatig en onverwacht controles op 
alcoholconsumptie/-bezit worden uitgevoerd. In het afgelopen seizoen hebben die niet geleid tot 
waarschuwingen of boetes. 

  

De vereniging had zoals iedereen te maken met vaste lasten waarvan de bedragen telkens niet 
beïnvloedbaar stijgen. Een daarvan is de huur van ons sportcomplex. De verwachting is dat die 
de komende jaren nog meer gaat stijgen. Bovendien opent de gemeente ideeën geopperd over 
de maatschappelijke rol van verenigingen en medegebruik van voorzieningen (lees: ook ons 
sportpark). De gesprekken zullen begin 2016 gaan starten. Toch draaide de vereniging financieel 
gezien goed. Er werd zoals voorgaande jaren, zuinig begroot, rekening gehouden met minder 
inkomsten als gevolg van de economische omstandigheden. Inmiddels lijkt de teneur te keren, is 
het verenigingsjaar met een positief financieel resultaat afgesloten en kon weer worden 
gespaard. 

  

Prestaties 

Qua sportieve prestaties was het redelijk en tegen het einde ook spannend seizoen. In elke 
leeftijdsklasse konden wel kampioenen en bijna-kampioenen worden genoteerd. Over de volle 
breedte heeft de v.v. Limmen zich in de poules staande kunnen houden. De Dames handhaafden 
zich in de 2e klasse en voor de Herenselectie leek lange tijd promotie mogelijk. Zij zijn in de top 
van de 3e klasse geëindigd. De clubkampioen bij de senioren was het afgelopen seizoen het 7e 
elftal. 

Het schoolvoetbaltoernooi werd voor de 42e keer in zijn geschiedenis en voor de 
17e achtereenvolgende keer op Dampegheest georganiseerd. Er deden meer dan 300 jongens en 
meisjes aan mee. 

Accommodatie 

Het afgelopen seizoen hebben op Dampegheest geen grote onderhoudswerkzaamheden 
plaatsgevonden en ook de gebouwen verkeren in goede conditie. Op het veld aan de Hogeweg 
moesten wel kosten worden gemaakt aan de verlichtingsinstallatie en vervanging van de 
kleed/materialenruimte. 

Ook het afgelopen seizoen is weer veel overleg met de gemeente over onderhoudsschema’s en 
de huurprijs van het complex. Net als de v.v. Limmen moet ook de gemeente de broekriem 
aanhalen. De komende vier jaar zal de huurprijs stijgen. Een groot deel van de huur wordt weer 
terugverdiend door met name de Groenploeg. Buren, gemeente en bezoekers waarderen het 
resultaat. 

Evenementen 

Evenementen en andere feestelijke gebeurtenissen zijn niet weg te denken bij de v.v. Limmen. 
De vereniging mag zich dan ook verheugen op een brede en trouwe aanhang met een groot 
organisatietalent. Evenals in voorgaande jaren bevatte het programma naast de 
voetbalwedstrijden en trainingen weer vele toernooien: vanaf de kerst zijn er voor de jeugd zo’n 
25 toernooi- en sportdagen. Daar bovenop nog een aantal quizzen en voor de senioren niet te 
vergeten de volledig bezette en alweer 25e editie van het Familie Stratentoernooi. Deze keer 
voor het eerst onder de vlag van het nieuwe stichtingsbestuur. Met hen is afgesproken dat zij de 
organisatie met dezelfde zorg en aandacht gaan voortzetten. 



Het Familie Stratentoernooi verliep sportief gezien dan ook weer geweldig. Belangrijk deel van de 
succesformule is de zorgvuldige aanpak en de aandacht die elk jaar wordt weer wordt besteed 
aan het voorkomen van overlast voor de omgeving. 

Voor de vierde achtereenvolgende keer in de lange bestaansgeschiedenis, werd in het 
‘voorprogramma’ gestreden om de Bakker Bakker-penaltybokaal. Opnieuw een succes.  

  

Ik sluit het jaarverslag af met de constatering dat de v.v. Limmen ook het afgelopen seizoen 
opnieuw een bloeiende vereniging is gebleken. Een vereniging die met recht trots mag zijn op de 
haar leden, vrijwilligers en sponsors die dit allemaal mogelijk maken. 

  

Namens het bestuur, 

Kees Rood, secretaris 

 


