
Jaarverslag RKVV Van Nispen seizoen 2010-2011.

Het seizoen 2010-2011 hebben we achter ons gelaten.

We kunnen erop terugkijken als een rustig verlopen seizoen zonder schokkende 

gebeurtenissen.

Helaas is Henk Floris ons wel ontvallen eind januari. Een Van Nispiaan in hart en 

nieren die heel veel voor onze vereniging heeft betekent.

Hij heeft van 1972 tot 1987 in het bestuur gezeten, was de voortrekker voor 

het ophalen van oud papier, heeft in de sponsorcommissie gezeten, en nam deel 

aan de activiteitencommissie, en had dan vooral de taak als kassier bij o.a. de 

playbackshow en het Kees Bartels toernooi.

Een gemis voor de club.

Ook Nel Beelen  is ons ontvallen, een supporter en een sponsor van onze club.

Er is gelukkig ook wel wat leuks te melden.

Een topvrijwilliger is dit jaar Vrijwilliger van het jaar geworden van de gemeente 

Noordwijkerhout.

7 December werd de prijs uitgereikt aan Trudy v.d. Berg- de Winter.

Bijna 50 jaar zet ze zich al in voor Van Nispen. Eerst verkocht ze kaartjes voor 

de supportersbus, deed Jeugdbestuurswerk, was jeugdleidster, trainster van de 

jongste voetballertjes, deed redactiewerk en was ook nog actief als 

intrerieurverzorgster.

Nu is ze nog een echt Manusje van Alles .Omdat ze ( bijna ) alles weet van de 

club, kun je altijd bij haar terecht voor een vraag.

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven.

Tino de Groot en Freek Ruigrok waren aftredend en herkiesbaar. Tijdens de ALV 

zijn ze door de leden weer herkozen.

We hebben wel een andere notuliste:  Roxy Toskin.

Zij maakt de groep weer compleet.

Verder zijn de plannen voor een nieuw complex nog steeds in ontwikkeling, samen 

met de gemeente Noordwijkerhout.

Ook is er een groep mensen geformeerd die zich gaan bezighouden met het 80 

jarig bestaan van de club. Jullie zien, dit wordt niet vergeten.



Begin dit seizoen is er een afscheidswedstrijd georganiseerd voor een drietal 

spelers, te weten: Dick Vermin, Ton Meiland en Ronald de Jong. 

Een zeer geslaagde middag, waar de oud spelers voor nog 1 keer in het zonnetje 

werden gezet.

Op sportief gebied is ons eerste elftal matig geëindigd.

De doelstelling is toch altijd om te proberen in het linker rijtje te komen.

Dit is helaas niet gelukt en moesten we genoegen nemen met een zevende plaats 

in de vierde klasse.

Doel is toch zeker om het er dit jaar beter vanaf te brengen.

De prognose is zeker goed als je kijkt naar de groep die er nu staat, aangevuld 

met talentvolle A  junioren en een enthousiaste, gemotiveerde trainer.

Gelukkig heeft Stephan Spruijt in december 2010 bijgetekend voor nog een 

seizoen bij Van Nispen!

Het tweede zondagelftal is geëindigd op een achtste plaats in de vierde klasse.

Kampioenen zijn er dit jaar ook geweest bij de jeugd.

De F-1 is in het najaar kampioen geworden en de F-2 en de E-1 zijn in het 

voorjaar als eerste in hun poule geëindigd.

Zeker een compliment waard!

Zeker het vermelden waard zijn toch ook de dames. Ze zijn wel geen eerste 

geworden, maar als vierde geëindigd, maar als je kijkt wat een progressie de 

dames gemaakt hebben in 1 jaar, is dat zeker veelbelovend.

Ook de A junioren hebben het er goed vanaf gebracht. Het hele seizoen zaten 

ze in de race om als beste te eindigen, maar helaas op het laatst moesten ze 

toch genoegen nemen met de tweede plaats in de tweede klasse. Zeker een 

topprestatie.

Afsluitend wil ik nog een commissie noemen en dat is de 

voetbalactiviteitencommissie. Zo achter de schermen verzetten ze toch heel wat 

werk. 

Zo regelen ze onder andere dat er elke week een scheidsrechter is voor elke 

thuiswedstrijd en ze hebben er voor gezorgd dat er aan het einde van het 

seizoen een mooie lijst van toernooien gepresenteerd kon worden. Dit vergt 

zeker ook veel tijd en energie!



Nu maar hopen dat er binnen nu en een aantal jaren er ook een thuistoernooi 

georganiseerd kan en mag worden.

Hillegom, 19 augustus 2011

Willy de Groot- Heemskerk

Secretaris RKVV Van Nispen.

 


