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Terugkijkend op het seizoen 2012/2013 kunnen we niet anders zeggen dat het een bewogen seizoen is 
geweest. Een seizoen met vele hoogtepunten. 
Wat natuurlijk genoemd moet worden is het onvergetelijke weekend in oktober toen wij het 80 jarig 
jubileum van onze vereniging vierden. 
Het werd een prachtig feest. Vooral de brunch voor de vele vrijwilligers die de vereniging telt, en de 
mooie videofilm die gemaakt is  waren onvergetelijk.  
Tijdens deze brunch zijn Aad en Trudy van den Berg benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Prachtige beloning voor vele jaren vrijwilligerswerk. 
 
Financieel gezien gaat het goed met onze vereniging. Het boekjaar werd afgesloten met een kleine winst 
van 1400 euro.  
 
Op sportief gebied heeft Van Nispen het zeer goed gedaan. 
In de najaarsreeks zijn de MB1 kampioen geworden evenals de F1! 
Ons eerste elftal is door middel van de nacompetitie gepromoveerd naar de derde klasse. 
Het tweede elftal is op een mooie derde plek geëindigd. 
De VE2 zijn kampioen geworden in de derde klasse. 
Bij de jeugd hebben we ook een aantal kampioenen mogen aanschouwen en wel de C1, de C2, de E1 en 
de F1! Knap gedaan hoor. 
 
Met de trainers Stephan Spruijt en Albert van den Burg is het bestuur weer een samenwerking 
aangegaan voor een jaar. 
 
Het bestuur werkt al geruime tijd in dezelfde samenstelling samen, hetgeen de vereniging zeker ten 
goede komt. Ruud de klerk en Willy de Groot waren aftredend en zijn weer voor 3 jaar gekozen. 
 
Een zeer belangrijk onderwerp voor onze vereniging is toch wel de nieuwbouw die aanstaande is. 
Om dit in goede banen te leiden zijn de bouwcommissie en de financiële commissie in het leven 
geroepen om het contact tussen vereniging en gemeente te onderhouden. Er werd overeenstemming 
bereikt over de grootte van het sportpark en over de kwaliteit van de (kunst) grasvelden, over de 
onderhoudsvergoedingen en de tekening van de nieuwe accommodatie. De financiering van dit nieuwe 
onderkomen is de volgende hobbel die komend najaar genomen moet worden. De verwachting is dat 
het totale sportpark in januari 2015 wordt opgeleverd. De leden werden in een speciale ALV op 4 april 
geïnformeerd. Het verbaast niemand dat dit het bestuur en zeker de commissieleden veel tijd heeft 
gekost. Tijdens deze vergadering werd ook duidelijk dat er een sportstichting wordt opgericht die tussen 
de Gemeente Noordwijkerhout en de voetbalvereniging de voornamelijk financiële zaken moet regelen.  
Na de afsluiting van het seizoen is er direct een begin gemaakt aan de activiteiten, zoals het 
voorbereiden van de grond voor de nieuwbouw. 
Er werden ook opgravingen gedaan in het duingebied, en dat heeft wel voor een grote vertraging 
gezorgd voor het komende seizoen. Vlak voor het einde van dit seizoen werden contacten gelegd met 
SV Vogelenzang om op hun terrein tot 1 november onze thuiswedstrijden te mogen spelen. 
 
Aan het einde van het seizoen is er een afscheidswedstrijd georganiseerd door het bestuur voor Aad 
Clemens. Oud mede spelers zijn in grote getale naar die dag gekomen om er een onvergetelijke dag van 
te maken voor Aad en zijn gezin. Na een mooie wedstrijd was er tijd voor een hapje en een drankje, 
waarbij er vooral veel verhalen loskwamen. 
 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van oud bestuurslid Cas de Groot. Hij overleed op 22 
november 2012. 



Verder herdenken wij ook onze oud-leden Gerard Glas (december 2012) en Peter van der Steen (mei 
2013) die dit afgelopen seizoen zijn overleden. Ook Janny de Groot – Nederstigt overleed (maart 2013). 
Zij was een trouwe donateur en supporter van het 1e elftal.  
 
Ook hebben we afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die wij via deze weg willen bedanken voor 
al hun inzet voor onze vereniging.  
Aad Witteman, is dit seizoen Lid van Verdienste geworden en Koos vd Ploeg en Hans Keijzers mogen zich 
bij het rijtje van ereleden scharen. 
 
Willy de Groot-Heemskerk is de vrouwelijke vertrouwenspersoon van de vereniging geworden. Dit 
samen met Tino de Groot. 
 
Tot slot willen wij nog even stil staan bij de financiële groep en de bouwgroep van de nieuwbouw die dit 
afgelopen seizoen vreselijk veel werk verzet hebben. Werk dat er toe moet leiden dat er een 
sportcomplex wordt opgeleverd waar een ieder zijn goedkeuring aan kan geven. Verder verwijzen wij 
naar de jaarverslagen van de activiteitencommissie en de sponsorcommissie.  
 
Het bestuur hoopt op een sportief en mooi voetbalseizoen 2013/2014. 
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