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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 ook met de sportiviteit op en rond de velden en met de vele evenementen. 

Wat 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, 

bezoekende clubs en KNVB scheidsrechters. 

 

Organisatie 

Het afgelopen seizoen heeft kon ook dit jaar niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers en 

natuurlijk ook de gediplomeerde trainers. In het trainersbestand zijn weer de nodige wijzigingen 

geweest. Ook goed om te melden dat we ook dit jaar weer succesvol zijn geweest met het 

werven van jonge spelers die gaan helpen bij het opleiden van de jongste leden van onze 

vereniging. Wij zullen dit initiatief doorzetten en hopen dat we kunnen werken aan een nieuwe 

lichting trainers, die in onze eigen vereniging worden opgeleid. 

Sinds afgelopen november is onze vereniging KNVB/ARAG gecertificeerd en dat onder auspiciën 

van onze scheidsrechter coördinator Henk Nuyens. Hiermee zijn we één van de 70 verenigingen 

van de wel 2053 verenigingen in Nederland. 

We zijn ook begonnen met het aanvragen voor een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) voor 

een ieder die met onze jeugd in contact komt. Helaas veel uitnodigingen verstuurd maar zijn er 

niet al te veel personen die hierop actie ondernemen. We gaan de komende tijd weer actie 

nemen om dit toch voor elkaar te krijgen. 

Onvermoeid is de sponsor commissie bezig geweest met het steeds weer op peil houden van het 

sponsor bestand. Steeds weer staan alle Limmer elftallen er bij elke wedstrijd keurig bij. Aan de 

overkant van het A veld zijn door deze commissie mooie sponsordoeken opgehangen en dit geeft 

een chique uitstraling. 

Dit geldt natuurlijk ook voor onze accommodatie met al zijn vrijwilligers die er steeds weer voor 

zorgdragen dat een ieder zich welkom voelt op het complex. Van onderhoudsmensen tot en met 

de gastvrouwen en heren, elke wedstrijd is weer goed verzorgd. 

Ons geweldige vrijwilligers bestand is al eerder benoemd maar mag ook dit keer niet ontbreken in 

het jaarverslag. 

 

Ontwikkeling 

Over de afgelopen jaren hebben we een redelijk stabiel ledental. Hoewel er een daling is bij het 

veldvoetbal, zien we een stijging bij het zaalvoetbal. De afgelopen jaren zien we bij onze jongste 

leden een daling van nieuwe leden. In de komende jaren zal dat nog zo blijven maar de 

verwachting is dat met de bouw van nieuwe woningen in Limmen en ook in de Zandzoom dat er 

weer genoeg jonge leden zullen bijkomen. 

De zaalvoetbal blijft groeien en met de toezegging van de gemeente Castricum om de sporthal 

d’Enterij te gaan verbouwen en aanpassen kunnen we met een gerust hart de zaalvoetbal 

toekomst tegemoet zien. 

Vorige seizoenen hebben we met een brede groep mensen vanuit de club gewerkt aan het 

technische beleid van de club. De eerste stappen hebben we gezet. Zo hebben we ook dit jaar 

weer voor alle jeugd selectie elftallen een gediplomeerde trainer. Er zijn ver gevorderde plannen 

om een voor de kleinste jeugd een voetbal school te organiseren. De club vindt het belangrijk om 

de jeugd al vroeg bij de sportieve en maatschappelijke successen van de club te betrekken. Dit 

jaar en ook volgend jaar zullen we weer met diverse initiatieven jeugd betrekken bij het opleiden 

en trainen van onze jeugd. 

Het vrouwen voetbal binnen de vereniging is goed ontwikkeld binnen de vereniging. Dit betekent 

niet dat we aan het einde van onze ambitie zijn, in tegen deel, we willen blijven ontwikkelen en 

vooruitgang boeken. Vrouwen 1 heeft na een bizarre ontknoping aan het einde van het seizoen 



toch promotie kunnen maken. Een terechte promotie als je na de reguliere competitie bovenaan 

staat. Echter via de nacompetitie mocht het niet lukken om te promoveren, maar uiteindelijk zijn 

we door de KNVB toch weer terug in de tweede klasse. Dat past VV Limmen beter. 

Onder het motto PLEZIER BELEEFT willen we zorgen dat iedereen zicht thuis voelt en veilig 

voelt bij de VV Limmen. Dat blijven we nastreven en zullen ons dan ook in blijven zetten om dit 

doel te bereiken. Dat kunnen we niet zonder onze vrijwilligers die zich alle weekenden en 

daarbuiten inzetten om alles goed te laten verlopen. Wij zullen ons daarom ook buigen over de 

structuur van VV Limmen. De organisatie van de vereniging moet passen bij de inzet van de 

vrijwilligers, en de veranderingen in de maatschappij. Het komende seizoen zullen we daarom 

kijken of we de organisatie van de VV Limmen moeten structureren. Iets wat we niet aanpassen 

is de vrijwilligers dag. Ook dit jaar hebben we met veel succes weer een gezellige dag gehad. 

Een dag om alle vrijwilligers even te bedanken voor hun inzet voor onze gezamenlijke passie, 

voetbal. 

 

Prestaties 

Ook dit jaar hebben we weer kunnen bouwen aan een reeks successen. Weer enkele 

kampioenen gehuldigd en de JO17 1 (B1) is er na een slopende nacompetitie in geslaagd te 

promoveren naar de hoofdklasse en mede daardoor zijn al onze jeugdselecties nu hoofdklasse 

waardig. Zowel Limmen 1,2 en 3 hebben zich alle drie kunnen handhaven in de A categorie. Door 

vele blessures en schorsingen was het wel heel moeilijk om elk weekend alle drie de elftallen op 

pad te krijgen. Ons vlaggenschip bij de vrouwen stond bij de eindstand bovenaan maar helaas 

gedeeld 1e en moest er een beslissingswedstrijd komen en niet gewonnen. In de nacompetitie 

zat het ook niet mee dus geen promotie maar toen kwam daar de KNVB met dat er nog een plek 

is in de 2e klasse en Limmen mocht als 2x verliezend finalis deze plek invullen dus toch promotie 

vrouwen 1. 

 

Accommodatie 

Dit jaar zijn er weer enkele onderhoudswerken op Dampegheest en aan de Hogeweg geweest. 

De grote mobiele grasmaaier op de Hogeweg heeft aan het begin van het seizoen een grote 

onderhoudsbeurt gehad. Dit was een aardig hoge kostenpost maar een nieuwe kon hier niet voor 

gekocht worden. Langs het A veld zijn aluminium frames geplaatst voor extra sponsor inkomsten. 

De elektriciteit installatie is nagekeken, aangepast en vernieuwd zodat we NEN3140 zijn 

gecertificeerd dat wat moest ten behoeve van de verzekering. Tegenwoordig hebben we wifi hot 

spots hangen en hebben we een nieuwe internetaansluiting en is daar tegelijk een nieuwe 

inbraakinstallatie aangekoppeld. Grote kostenposten maar door het nieuwe internetcontact gaan 

we daarvoor weer wat minder betalen. 

Ook hier hebben we kunnen rekenen op de bijdrage en inzet van onze vaste vrijwilligers die ons 

door de week bijstaan. 

Ook het komende seizoen zullen we verder werken met de Groenploeg om het complex op orde 

te houden. We merken elk jaar weer dat dit initiatief door alle gebruikers en ook de omgeving, de 

buren en gemeente goed wordt ontvangen. 

 

Zaalvoetbal 

Ook dit seizoen zijn we verder gegaan met het aanbieden van trainingen aan de jeugdteams. 

Tijdens deze trainingen worden de basisbeginselen en de standaardsituaties bijgebracht. Na het 

onderbrengen van zaalvoetbalvereniging d’Enterij bij V.V. Limmen drie jaar geleden, is 

afgesproken dat de bestaande gesponsorde 

tenues gedurende drie jaar nog gebruikt konden worden. Inmiddels zijn deze drie jaar voorbij en 

spelen alle Limmen teams in het V.V. Limmen zaaltenue. 

We hebben voor het komende seizoen geprobeerd om een trainer te werven voor een selectie 

elftal, dit is helaas niet gelukt. De ambitie is nog steeds om met de zaalvoetbal een selectieteam 

op te zetten. Het streven is nu om dat te doen voor het seizoen 2018-2019. Voor het seizoen 

2017-2018 bestaat de zaalafdeling uit 8 jeugdteams, waarvan twee JO13 teams, één MO13 



team, twee JO15 team, twee JO17 teams, en één JO19 teams. Verder hebben we twee senioren 

dames team en zes heren teams. 

Dit jaar is door de gemeente besloten om sporthal d’Enterij, onze thuishal, grondig te renoveren. 

Hierdoor kunnen wij de ook komende jaren gebruik blijven maken van de zaal. 

 

Evenementen 

Elk weekend is het weer een komen en gaan van diverse elftallen. Als vereniging mogen we dan 

ook dankbaar zijn voor de tomeloze inzet van diverse vrijwilligers die dit mogelijk maken. Elke 

wedstrijd dag is een evenement op zich. Daarnaast hebben we de andere evenementen waar de 

vereniging v.v. Limmen zo langzamerhand een naam heeft hoog te houden. De jeugdveiling was 

wederom een groot succes met daarvoor in de middag het ouder/kind voetbaltoernooi waar heel 

wat teams zich voor hadden opgegeven en zeker voor herhaling vatbaar is. Ook dit jaar was het 

Familie Straten Toernooi één groot feest, mede door het weer, en vooral omdat we het weer met 

Hemelvaart hebben kunnen organiseren met dank aan de supportersvereniging en al zijn 

vrijwilligers. Ook de vrijwilligers dag mag in dit rijtje niet ontbreken. Dit jaar met een andere opzet, 

die al in de middag begon met een rondje op de step door Limmen of een potje wandelvoetbal 

met daarna een lekker buffet en live muziek tijdens de avond. Wederom een geslaagde middag / 

avond met dank aan de vrijwilligers commissie. 

We mogen gerust stellen dat de vereniging leeft en we hopen dat we dit nog de komende jaren 

mogen voortzetten en uitbouwen. Met dank aan al die vrijwilligers die er hun tijd en energie in 

willen stoppen. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Baars secretaris 


