
 

 

 

 
 
 
 
 
Jaarverslag V.V. LIMMEN 2018-2019 

 

De v.v. Limmen heeft weer een mooi en goed seizoen achter de rug.  

Een seizoen met pieken en zijn mindere momenten. We namen een aantal keren afscheid 

van vrijwilligers en leden. 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, bezoekende clubs en KNVB scheidsrechters. 

 

 Organisatie 
 

In de afgelopen seizoenen hebben we jullie meegenomen in de veranderingen van het 

besturen en organiseren van de vereniging. We zijn en blijven een voetbal vereniging en 

dat blijft voorop staan. Wel hebben we de laatste twee seizoenen gekeken hoe we de 

organisatie in een veranderende omgeving op een goede en efficiënte manier kunnen 

aansturen. Na veel gesprekken en bezoeken aan andere verenigingen en de hulp van de 

KNVB hebben we besloten vorig jaar de organisatie meer in te delen in verschillende 

commissies. Belangrijk daarbij is het streven om meer taken bij meer mensen onder te 

kunnen brengen. Deze verandering is het afgelopen seizoen doorgevoerd.  

 

Deze veranderingen zijn weergegeven in onderstaand  overzicht. De commissies hebben in 

het seizoen 2018-1019 direct mogen laten zien hoe we willen gaan werken in de nieuwe 

structuur. Door een ongelukkige behandeling van onze velden hebben de commissies veel 

energie moeten steken om de wedstrijden te verplaatsen of veranderen. Dit is heel goed 

gegaan maar heeft natuurlijk ook een aantal aandachtspunten aan het licht gebracht die we 

gedurende het seizoen hebben weten op te lossen.  

Natuurlijk is het daarmee nog niet af. We hebben nog genoeg uitdagingen om de 

organisatie nog beter te laten functioneren, maar we hebben een goede basis gelegd.  

 

 



 

Uitdagingen zijn er nog op het gebied van de communicatie tussen de commissies, en het 

verder verwerken van taken en functies die nog onvoldoende zijn besproken. Onder de 

leden is er een enquête gehouden over de communicatie in de vereniging. We hebben veel 

respons van een 300 leden waarbij het gemiddelde enigszins tevreden is. Men is 

ontevreden over het ontbreken van regelmaat en structuur. Er gaan teveel dingen langs 

elkaar heen en de website is onoverzichtelijk. Wij zullen ons meer richten op sociale media 

waaronder de website en andere media.  

Naast de verandering in bestuur zijn we natuurlijk erg blij met de inzet van onze talrijke 

vrijwilligers. Het is en blijft geweldig om te horen dat mensen graag wat voor de vereniging 

willen doen. Het laat zien dat we als vereniging goed op de kaart staan. Maar onze ‘honger’ 

naar vrijwilligers is daarmee nog niet gestild, en vaak zit de wens om taken in te vullen vaak 

in heel specifieke taken, denk daarbij bijvoorbeeld aan het invullen van de taken zoals die 

van de terreindienst. Ook daar zijn wij ervan overtuigd dat met de juiste aandacht, 

verandering en aanpak dat we er in zullen slagen om deze taken naar behoren weer in te 

vullen. 

In onze ambitie om een vereniging te zijn die sport kan aanbieden aan haar leden en 

gemeenschap op een veilige en verantwoordelijke manier waarop iedereen op zijn niveau 

de sport kan beoefenen, zullen we doorgaan met het ontwikkelen van een veilig beleid. 

Daar hoort niet alleen de wettelijk verplichting bij zoals de AVG, maar ook intern beleid. De 

inzet van trainers voor alle groepen en bij voorkeur gediplomeerde trainers hoort daarbij 

maar ook het hebben van een VOG voor diegene die met onze jeugd aan de slag gaat. 

Naast de onvermoeibare inzet van onze vrijwilligers zijn we natuurlijk ontzettend blij met 

onze sponsors die elk jaar bijdragen aan het welzijn van de vereniging maar het ook 

mogelijk maken dat we verschillende evenementen kunnen organiseren. Wat te denken van 

weer een geweldig Familie Straten Toernooi, of de penalty bokaal of de sinterklaas viering 

voor onze jongste jeugd. De lijst is groot en maakt dat de vereniging goed staat in de 

gemeenschap, in de gemeente Limmen. 



Financiën 2018-2019  
 

Het seizoen 2018 – 2019 is afgesloten met een positief resultaat van iets meer dan € 4.200. 

We kunnen wederom terugkijken op een succesvol financieel resultaat. De financiële positie 

is de afgelopen jaren steeds een stukje verbeterd, waardoor de schuldenpositie van de 

vereniging nu op een acceptabel niveau is gekomen. De financiële nadruk zal daarom de 

komende jaren meer komen te liggen op het verbeteren van onze accommodatie dan op het 

versneld aflossen van de leningen.  

De jaarlijks terugkerende evenementen zijn dit jaar zeer positief verlopen. De Stichting 

Voetbalpromotie heeft een belangrijk deel van het resultaat van het Familiestratentoernooi bij 

de VV Limmen achtergelaten. Ook waren de opbrengsten uit de Jeugdveiling veel hoger dan 

begroot. De meeste kosten zijn in het lopende seizoen binnen de begroting gebleven. Omdat 

de accommodatie steeds meer onderhoud vergt en in sommige gevallen niet meer aan de 

wensen van deze tijd voldoet, zullen (vervangings-) investeringen de komende jaren een 

steeds groter deel van het onderhoudsbudget uitmaken. Indien de resultaten het toelaten, zal 

daarom een dotatie aan de reserve onderhoudsinvesteringen worden gedaan. In 

voorkomende gevallen kunnen dan investeringen in en verbeteringen aan de accommodatie 

worden bekostigd vanuit deze reserve onderhoudsinvesteringen.  

Door het positieve resultaat - en hiermee de toename van de  geldstromen - is dit seizoen 

fors geïnvesteerd, met name in de kantine. Ook heeft er weer een dotatie gevonden aan de 

reserve onderhoudsinvesteringen zodat we ook de komende jaren onze accommodatie 

kunnen verbeteren.  

Het ledenaantal is voor het eerst sinds jaren weer iets gestegen. Met name de aanwas van 

onze jongste ledencategorie stemt ons zeer positief. Voor het seizoen 2019-2020 kunnen de 

contributies voor alle leeftijdscategorieën gelijk blijven, waarbij wij verwachten dat we de 

voorzieningen niveau bij de VV Limmen op peil kunnen houden en waar mogelijk zelfs iets 

kunnen verbeteren. Door het huidige beleid te continueren, denken wij ook een 

verantwoorde begroting voor het seizoen 2019-2020 te kunnen present 

Sponsorcommissie 

 
We blijven ook dit seizoen op hetzelfde peil m.b.t. de inkomsten en blijven uiteraard opzoek 

naar nieuwe sponsoren en mogelijkheden. 

Nieuwe frames zijn er geplaatst aan tegenover de kantine langs het A-veld en daar hebben 

we nu nog 3 plekken over nieuwe sponsoren op een mooie en prominente plek. 

Topsponsor Rabobank Alkmaar e.o. heeft deze week het contract verlengd met de duur van 

3 jaar en gaat de V.V. Limmen met het verduurzamen van de club. Dit door financieel bij te 

dragen aan de aanschaf van ledverlichting langs zowel het D & E veld op Dampegheest.  

Het bord van de “club van 100” is vol en zijn er weer nieuwe aanmeldingen. Binnenkort zal 

het bord uitgebreid gaan worden zodat ook die sponsoren met naam erop kunnen. Geld wat 

weer gebruikt wordt voor de aanschaf van materialen of organiseren van activiteiten. 

Hierdoor is al de romnyloods aangeschaft bij het E veld en gaat er jaarlijks wat geld naar de 

organisatie van het FIFA E toernooi in de winsterstop. 

 

Technische commissie 

Het eerste seizoen dat de nieuwe commissie technische zaken draaide o.l.v. Erik Lute (mits 
de vergadering ermee akkoord gaat zal het overgenomen worden door Martijn Glorie) en dat 



naar behoren met hier en daar nog wat aanpassingen. Tot de winterstop is het jeugdbestuur 
nog af en toe bij elkaar geweest om te checken of alles goed verliep. Daarna is er officieel 
afscheid genomen van het jeugdbestuur. De commissies worden nu gecoördineerd door 
Dick Ruinaard zodat werkwijzen uniform zijn over de commissies van de verschillende 
leeftijdscategorieën. Annemiek Schouten helpt, ondersteunt en adviseert ook zeer 
nadrukkelijk tussen de commissies. Tevens is zij een soort “kennisdrain” van de familie van 
Kessel wat heel belangrijk is voor de continuïteit van de vereniging. In totaal 32 personen die 
nu een rol spelen in commissies of Technische commissie, dat is even een verschil met de 8 
personen die normaal in het Hoofdbestuur zaten. Hierdoor kunnen we sneller reageren op 
vragen van ouders en spelers en ook worden knelpunten sneller gesignaleerd en adequaat 
snel opgelost. 
Er is dit seizoen veel voetbalmateriaal aangeschaft, extra ballen, doelen, hesjes, kleding voor 
trainers en is er een highspeed camera aangeschaft voor wedstrijd of trainingsanalyses.  
In het voorjaar zijn er looptrainingen gegeven aan drie leeftijdscategorieën die zeer goed 
bezocht werden en als zeer positief ervaren werden.  
Het hoogtepunt bij de jeugd was het behalen van het 4e divisie schap van de JO19-1 via de 
nacompetitie. Een top prestatie, zo hoog heeft een jeugdteam nog nooit gespeeld, van 
Roland Duin, Maarten Admiraal en hun spelers. Toppers in spe die we straks kunnen 
bewonderen in ons vlaggenschip. Overigens zijn al onze J)19 teams gaan spelen op de 
zaterdag vanaf het seizoen 2019-2020. MO17 zijn 2x kampioen geworden zowel in de najaar 
als een klasse hoger in het voorjaar. Heren 1 kon helaas geen potten breken het afgelopen 
seizoen en ging het seizoen als een nachtkaars uit. Vrouwen 1 had het heel zwaar in de 1e 
klasse en ging door heel Nederland heen met de bus of auto. Na goed overleg met bestuur, 
vrouwen 1 en nieuwe trainer werd er besloten om een stap terug te doen naar de 2e klasse. 
Drie trainers zijn er toegelaten voor KNVB cursus, Rox Houtenbos en Mika Ehlardt voor 
EUFA-C en Jose Rodriquez voor EUFA-B. 
Helaas hadden we dit seizoen onze vertrouwenspersoon Bert Aker nodig bij een paar 
netelige kwesties. Door tussenkomst van Bert die ons met raad en daad bijgestaan heeft is 
alles weer goed gekomen. 
 

Zaalvoetbal 
 
Ook afgelopen seizoen is de zaalvoetbal tak weer gegroeid. Inmiddels hebben we 17 teams 
waarvan 5 heren senioren, 3 vrouwen senioren, 8 jongens jeugdteams en 1 meisjes 
jeugdteam. Leuk om te vermelden dat we dit jaar voor het eerst ook een team hebben 
ingeschreven in een hele jonge leeftijdscategorie, namelijk JO11-1. Ook Limmen 2 heren is 
dit jaar toegevoegd aan de selectie en vormen samen met de spelers van het eerste om 
mooie groep om voor goede eindklassering te gaan. Limmen 1 draait dit jaar mee in de top 
van de eerste klasse. De eerder genoemde jeugdteams worden een aantal keren per jaar 
door hoofdtrainer Lauri Karels getraind op standaardsituaties en dat werpt zijn vruchten af. 
Dit seizoen spelen er twee teams op het hoogste (topklasse)niveau. Vanaf dit seizoen is 
Jako Olling bereid gevonden om de zaalvoetbalafdeling te coördineren.  

 
Kantine / Accommodatie 
 
Het afgelopen seizoen ging het goed in de kantine van de VV Limmen. Diverse nieuwe 
vrijwilligers, de omzet is net als de winstmarge op peil gebleven en is er een schitterende 
nieuwe bar geplaatst, nieuwe koelkasten,  een opgeknapte muziekinstallatie en zijn er 
nieuwe TV schermen bijgekomen. Momenteel worden er plannen gemaakt om verder te 
gaan opknappen en verbeteren aan ons toch al zeer mooie complex. Te denken valt hierbij 
aan; de bestuurskamer, een nieuw Wedstrijdsecretariaat / vergaderruimte maar ook de rest 
van de kantine zelf. Het enige punt van zorg is dat er 3 mensen van de commissie ermee 



stoppen na dit seizoen en wij zijn daarom op zoek naar mensen die dit zouden willen gaan 
doen. Mocht je hier interesse in hebben meld je dan aan bij Marco Pepping. 
Dit seizoen bestaat de groenploeg alweer 25 jaar en daarvoor zijn we deze groep mannen 
erg dankbaar. Door weer en wind zorgen ze ervoor dat er op tijd gesnoeid wordt en alles om 
de velden er picobello bij ligt. Vrijwilligerswerk waardoor we de gemeente minder betalen aan 
huur door deze zelfwerkzaamheden. Niets dan lof  
 
We mogen gerust stellen dat de VV Limmen 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. 

 
Co  
 Peppi 

Namens het bestuur, 

Ronald Baars, secretaris  


