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Voor onze vereniging was het seizoen 2013/2014 een roerig jaar. Een jaar waarin veel werk verzet is 
op  weg naar een nieuw sportpark en een nieuwe accommodatie. Een weg die niet zonder 
hindernissen verlopen is en waar menig hobbel genomen moest worden.  
Maar uiteindelijk zal de nieuwbouw op de grens van 2014 en 2015 voltooid gaan worden.  
In dit verslag meer over de nieuwbouw, maar natuurlijk ook over andere zaken die voetbalvereniging 
Van Nispen dit jaar hebben bezig gehouden.  
 

 
Nieuwbouw  
Omdat de velden niet op 1 september, maar op 1 november werden opgeleverd moest Van Nispen 
met de hele vereniging uitwijken naar SV Vogelenzang. Een hele operatie, die mede door de inzet van 
vele vrijwilligers van beide verenigingen prima verliep. Uiteindelijk werden in de laatste week van 
oktober 2013 één natuurgrasveld en anderhalf kunstgrasveld opgeleverd. De kwaliteit van de 
kunstgrasvelden is fantastisch te noemen. Uniek in Nederland, een verende ondergrond met een mat 
met kurkvulling. De kwaliteit van het natuurgrasveld viel tegen, maar na de nodige verbeteringen ligt 
ook die mat er nu prima bij. De feestelijke opening van de velden vond plaats op zaterdag 2 
november 2013.  
Op 1 november werd ook de Stichting Voetbal De Zilk opgericht. Het bestuur van de Stichting bestaat 
uit voorzitter Peter Geerlings, penningmeester Denise Boelé en secretaris Dave van der Meer. De 
SVDZ zal voortaan o.a. de voetbalvereniging Van Nispen de gelegenheid gaan bieden om gebruik te 
maken van het sportpark. Maar ook andere verenigingen en organisaties kunnen onder de vlag van 
de Stichting buitensport gaan beoefenen. 
Het pannaveldje, aangelegd bij de ingang van het sportpark, werd in januari 2014 officieel geopend 
en kreeg in het bijzijn van de familie Pebesma de naam van Geert. Helaas liet de gezondheid van 
Geert het niet toe dat hij hierbij zelf aanwezig kon zijn. Vlak voor de het begin van de laatste 
competitiewedstrijd tegen SJZ, werd de weer opgebouwde tribune officieel geopend door ex 
voorzitter Jan Duivenoorden. Hij was in 1987 de grote initiator van het bouwen van de tribune en 
daarom viel hem de eer toe om de tribune weer te heropenen. 
Op dinsdag 17 juni werd door wethouder Hans Knapp de 1e paal geslagen van onze nieuwe 
accommodatie. In de Duinpan sprak voorzitter Tino de Groot de hoop uit dat de Nieuwjaarsreceptie 
op 1 januari 2015 in de nieuwe kantine gehouden kan worden.  
Een compliment moet gegeven worden aan de zogenaamde financiele commissie en de 
nieuwbouwcommissie. Ruud de Klerk en Henk Jansen stopten veel tijd in eerstgenoemde werkgroep, 
terwijl Fred Meiland en Peter Geerlings de kar trokken wat betreft de nieuwbouw. In nauw overleg 
met het gemeentebestuur, het bestuur van voetbalvereniging Van Nispen en de architect werden 
vele uren vergaderen uiteindelijk beloond.  
 
 

Tuchtcommissie 
In september van het afgelopen seizoen is de Tuchtcommissie geïnstalleerd. Er zijn 2 zaken geweest 
dit jaar aan de leden van de Tuchtcommissie zijn voorgelegd. In juni 2014 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden en daaruit bleek dat er nog een aantal kinderziektes  te overwinnen zijn. Tijdens de 
ALV op 18 september 2014 zal het bestuur uitgebreid op deze evaluatie terugkomen.  
Al met al kunnen we wel concluderen dat de commissie haar werk serieus heeft opgepakt en dat de 
commissie onder dezelfde voorwaarden ook het komende seizoen operationeel zal zijn. 
 

 
 



Financiën 
Zoals uit het financieel jaarverslag zal blijken heeft Van Nispen wat betreft de financiën een lastig jaar 
achter de rug. Een aantal oorzaken lag hieraan ten grondslag. Minder kantineopbrengsten, geen 
compensatie van de gemeente, en de aanzienlijke veldhuurverhoging  zijn er mede debet aan dat de 
penningmeester niet aan de begrote inkomsten kwam. Volgend jaar hoopt het bestuur in 
samenwerking met de Stichting wel aan de nodige inkomsten te komen.  
 

Voetbal 
Het voetbalseizoen werd gestart met de volgende teams: Zondag1, Zondag2, Zondag 3, Zaterdag 1, 

Zaterdag2, Veteranen zaterdag 1, Veteranen zaterdag 2, Vrouwen zondag 1, A1, MA1, B1, MB1, C1, 

C2, D1, D2, MD1, E1, E2, E3M, F1 en F2. Helaas waren er onvoldoende nieuwe spelertjes om een 

team te maken voor de mini’s. De ledenaanwas is de laatste jaren bij de jongste jeugd verminderd. 

Bij de oudere jeugd en  senioren zien we juist een groei. 

Voor alle spelers en begeleiders was het toch even wennen om bij het naburige Vogelenzang de 

thuiswedstrijden te spelen. Door de grote inzet van de vele vrijwilligers, ook die van SV Vogelenzang, 

is dit eigenlijk zonder problemen verlopen. Maar toen de velden eindelijk klaar waren, mochten we 

eindelijk op onze eigen velden onze thuiswedstrijden spelen. 

Voor onze vereniging zijn de prestaties van ons eerste elftal natuurlijk het belangrijkste. Ondanks het 

feit dat we weer voor het eerst terugkeerden in de 3e klasse waren de verwachtingen hoog 

gespannen. Uiteindelijk waren we zeer blij dat we ons op de laatste speeldag veilig speelden. Er 

kwam toen een einde aan een tumultueus voetbalseizoen en een einde samenwerking met Stephan 

Spruijt. 

Met het tweede elftal ging het aanvankelijk heel goed, maar de tweede helft van het seizoen werden 

weinig punten behaald. Gelukkig werd de 3e klasse wel veiliggesteld. De overige senioren hadden 

allemaal een leuk en gezellig seizoen. 

Ook in jeugd verliep het seizoen voorspoedig. Met praktisch dezelfde technische staf als het jaar 

daarvoor is er veel aandacht gegaan naar de opleiding van de jeugdspelers. Tijdens de wedstrijden 

worden de teams begeleidt door een groot korps van vrijwillige leiders die vaak zelf ook op een hoog 

niveau hebben gevoetbald. Allemaal ingrediënten om niet alleen een gezellig seizoen te hebben, 

maar ook de prestaties van onze spelers en de elftallen steeds te verbeteren.  Voor de B1 resulteerde 

dit in een heel goed seizoen met als bekroning het kampioenschap.    

Het meisjes- en vrouwenvoetbal groeit en groeit bij Van Nispen. In het afgelopen seizoen kwam er 

een MA1 en een E3M bij. Het blijkt dat het meisjes- en vrouwenvoetbal een steeds belangrijker 

onderdeel van onze vereniging aan het worden is. 

In de afgelopen zomer hebben onze nieuwe velden hun belang meer dan bewezen. De Zilkse jeugd 

heeft veel gebruik gemaakt van de kunstgrasvelden waarop gewoon gevoetbald kon worden. Naast 

het voetbalplezier weten wij ook zeker dat hierdoor de voetbalkwaliteiten van onze jeugd verder 

wordt verhoogd.      

 

 



 
Overige gebeurtenissen  
 
Op 19 september werd Pieter Geerlings door de ALV benoemd als bestuurslid algemene zaken. Mede 
gezien de op handen zijnde verhuizing een welkome aanvulling in ons bestuur. 
Ook de veldonderhoudsploeg kreeg versterking in de persoon van Ed Smit. Ook hier kunnen wij 
spreken van een versterking.  
Helaas bereikte ons in september 2013 het droevige nieuws van het overlijden van Frans Overdevest. 
Frans was in de jaren tachtig een aantal jaar de verzorger van onze selectie. Daarnaast was Frans ook 
een trouw supporter van ons 1e elftal en was hij vaak aanwezig op allerlei evenementen die door Van 
Nispen werden georganiseerd. 
Kort na de officiële opening van de nieuwe velden kreeg Van Nispen te maken met twee gevallen van 
vandalisme door leden van bezoekende clubs. De schade werd in overleg met de besturen van Quick 
Boys en Kagia  vergoed.  
Ook in januari 2014 overleed een bekend Vannispiaan. Wim Geerlings overleed op 58 jarige leeftijd. 
Wim speelde in de jaren zeventig en tachtig tientallen wedstrijden in onze selectie.  
In mei 2014 nam Piet Otte na dertig jaar afscheid als leider van zaterdag 1 dat later veteranen 1 
werd. Voor hem werd een afscheidswedstrijd georganiseerd, waar veel van spelers en oud spelers op 
afkwamen.  
Op 13 juni overleed een Geert Pebesma. Geert was al een aantal jaren ziek. Toch kwam het bericht 
van zijn overlijden onverwacht. Tijdens de uitvaardienst sprak voorzitter Tino de Groot vol lof over de 
trainer en mens Geert Pebesma. Geert was al enige jaren erelid van Van Nispen.   
In overleg met de bestuursleden voetbalzaken, nam Edward Goedemans in juni na ruim zes jaar 
afscheid als assistent scheidsrechter van het 1e elftal. 
   
 
Tot slot bedankt het bestuur al haar vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Door hun 
inzet kan de vereniging blijven draaien en is Van Nispen niet alleen een voetbalclub maar ook plek 
waar plaats is voor iedereen.  
 
Het bestuur hoopt op een sportief en vernieuwend seizoen 2014/2015. 
 
De Zilk,  augustus 2014 
Namens het bestuur, 
 
Willy Heemskerk, 
Secretaris RKVV Van Nispen 
 


