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In vogelvlucht door een bijzonder seizoen. 

Dit seizoen stond in het teken van de corona-pandemie. Dit had ook zijn weerslag op het voetbal. Zo 

werd al snel duidelijk in het seizoen dat er geen wedstrijden gespeeld zouden worden zowel bij de 

junioren als bij de senioren.  

Gelukkig werd er door veel inzet van de jeugdafdeling en met toepassing van de preventiemaatregelen 

wel volop getraind door de jeugdteams.  

Vanuit het bestuur een groot compliment aan de trainers en begeleiders van deze teams om de spelers 

gemotiveerd te houden.  

Gelukkig werd er door de dalende corona-cijfers aan het einde van het seizoen wedstrijdjes gespeeld 

door de jeugd via de Regiocup. We hebben hier heel veel blije gezichten gezien en ondanks de 

kleinschaligheid en zonder toeschouwers bruiste het van de energie.  

Op 19-juni hadden wij ons Oranjefestival en Excelsior Experience gepland. Deze dag werd goed bezocht 

door ruim 100 jeugdige spelers, waar we heel veel blije gezichten gezien hebben én daarbij ook nieuwe 

gezichten welkom mogen heten op ons complex op die kennis konden maken met onze mooie club.  

Voor de senioren was het helaas niet mogelijk om wedstrijden te spelen. Er zijn enkele wedstrijden 

gespeeld aan het begin van het seizoen, maar dit was daarna niet meer mogelijk door de opgelegde 

maatregelen van de regering door de corona-pandemie. Er werd nog wel getraind door de senioren daar 

de selectie grotendeels onder 27jaar was en in kleine groepen trainen toegestaan was. Ook hiervoor 

dank naar de trainers en begeleiders om de mannen gemotiveerd te houden. Juist de sfeer in de 

groepen is een speerpunt en door toch aangepaste trainingen en veel “fun” in te passen hebben we hier 

toch nog een aardige bijdrage aan kunnen leveren. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn op 

het moment van schrijven in volle gang voor het nieuwe seizoen, waarbij het deugd doet dat we vele 

nieuwe leden hebben mogen verwelkomen en de teams goed op orde zijn. 

Op het gebied van voetbal op het veld was het niet optimaal dit seizoen, maar de vereniging heeft zeker 

niet stilgestaan. Zo zijn er organisatorisch een hoop zaken geregeld. 

Na het aantreden van Dominic van Doorn als voorzitter van de voetbal een jaar geleden is er een 

voetbalcommissie opgestart met 11 mensen. Enerzijds om breed draagvlak en anderzijds om flexibel én 

transparant te zijn vanuit een platte organisatie. Elk onderdeel van de voetbalafdeling heeft een 

persoon die verantwoordelijk hiervoor is. Denk hierbij aan jeugdbeleid, kantine beheer, 

seniorenafdeling, damesafdeling, evenementen, sponsering en kleding. Elke maand wordt er vergadert 

door de commissie, waarbij de vergaderkalender gepubliceerd staat op onze website. 

Zo is de bedoeling dat de kantine een opknapbeurt krijgt, dit is al in gang gezet maar tijdens de ALV in 

Oktober moet dit definitief doorgang vinden. Zo stappen we bijvoorbeeld over van drankenleverancier 

en biermerk. Daarnaast is er ook een start gemaakt met het schilderwerk in de kantine. Tijdens de ALV 

worden de nieuwe plannen gedeeld met de leden en hopen we dat de leden net zo enthousiast zijn als 

de leden van de voetbalcommissie. 



Er is ook een nieuwe website, met dank aan alle betrokken die dit mogelijk hebben gemaakt. Hiermee is 

onze presentatie ook online een stuk aantrekkelijker. Doel is dat we ook via dit medium meer contact 

met elkaar kunnen hebben en informatie kunnen delen.  

In het verlengde hiervan staat straks ook de kleedkamerindeling, tussenstanden etc. op een groot 

scherm in plaats van op een A4 opgehangen. Ons gastheerschap en warm welkom aan leden en 

bezoekers willen we hiermee ook verbeteren. 

Een andere verandering is het vertrek en de nieuwe invulling van de Hoofd Jeugdopleidingen binnen 

onze vereniging. Met deze functie willen we meer structuur en kwaliteit bieden aan trainers, de 

trainingen en de spelers. Deze functie wordt ingevuld door de twee personen. Kees Breen en Robert 

Paulissen. Kees is verantwoordelijk voor de bovenbouw en Robert voor de onderbouw binnen de 

jeugdafdeling. Gezamenlijk acteren zij ook namens onze vereniging naar S.B.V. Excelsior. 

 

De echte uitwerking heeft nog op zich laten wachten en de zichtbaarheid is nog niet optimaal geweest, 

maar de contacten en kennisoverdracht naar ons vanuit de betaald voetbalclub lopen inmiddels. Wij 

kijken er naar uit om komend seizoen verdere stappen te maken als erkend amateurpartner van S.B.V. 

Excelsior. 

Een woord van dank gaat ook uit naar onze trouwe sponsoren! Ook in moeilijke tijden zijn zij achter ons 

blijven staan met onvoorwaardelijke steun. Dit sterkt ons ook in onze visie en ambitie naar de toekomst 

en zijn we trots op de loyaliteit die we samen hebben opgebouwd de afgelopen 101 jaar. Daarnaast zijn 

er dit jaar zelfs ook weer nieuwe sponsors binnengehaald en hebben we in Mark Janbroers een nieuwe 

hoofd sponsoring mogen verwelkomen. De meeste teams hebben inmiddels een sponsor op het tenue 

staan en zijn we voor slechts enkele teams nog op zoek naar invulling.  

Al eerder is het verwelkomen van nieuwe spelers benoemd, maar we kunnen gerust stellen dat in 

tegenstelling tot de meeste verenigingen wij juist een mooie groei doormaken. Het ledenbestand van de 

voetbalafdeling groeit in aantal! Eén van de mooie ontwikkelingen is de peutervoetbal die weer leven is 

ingeblazen door Patricia Paulissen en Susan van Doorn. Hier zien we een zeer positieve reactie, en grote 

aanwas. Ook dank aan de beide dames die dit mogelijk maken met jullie inzet en positieve energie. 

Ook in de breedte bij de overige jeugdteams zien we een groei en weten steeds meer spelers onze 

vereniging te vinden. Dit komt door actief te zijn op sociale media en al bestaande leden vrienden aan te 

sporen om bij onze vereniging lid te worden. Energiek trainen en lekker aan de slag blijven met plezier 

en hard werken blijkt aantrekkingskracht te hebben. We zitten op het moment van schrijven op 437 

leden, we hopen volgend seizoen door te groeien naar de 500 leden. Een doel dat we samen kunnen 

bereiken. 

Bij de senioren zowel bij de dames en heren zijn er nieuwe leden bijgekomen. Zo hebben we 2 

goedgevulde teams van de 35+ heren en 1 team bij de recreanten dames. Fanatisme naar rato en vooral 

plezier met elkaar staan hier erg hoof in het vaandel.  

Ook voor het volgende seizoen hebben we een damesteam en 3 heren teams kunnen inschrijven. Naast 

dat sommigen stoppen zijn we verheugd ook in deze teams nieuwe spelers te zien. 

Inmiddels zijn voor volgend seizoen alle teams ingeschreven bij de KNVB.  



In vogelvlucht een opsomming, maar wat was dit een extreem bijzonder jaar met omstandigheden die 

we niet snel zullen vergeten. Trots is wel absoluut het gevoel dat boven komt als we terugkijken naar 

hoe wij de rug hebben gerecht en ondanks de situatie met velen de schouders hebben gezet op de 

nieuwe koers en visie vanuit onze mooie club. “MSV &AV Flakkee, de gezelligste en leukste club centraal 

op Goeree-Overflakkee” is niet zomaar een kreet, maar het doel waar we samen invulling aan kunnen 

geven. Een vereniging Van, Voor en Met elkaar.  We danken alle vrijwilligers, voor hun steun en bijdrage 

dit jaar. 

Wij als voetbalcommissie en hoofdbestuur zijn alle betrokkenen zeer dankbaar en hopen op jullie 

bijdrage voor volgend seizoen, waarin we met elkaar de volgende stappen maken. 

Nu rest ons nog te zeggen een fijne vakantie toegewenst en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen. 

Voetbalcommissie MSV & AV Flakkee.   

 

 


