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Van de voorzitter:

2021-2022, terug naar normaal?

Op het moment dat ik dit stukje ga schrijven, kijk ik even terug 
naar het afgelopen seizoen.
Je zou het bijna vergeten, maar afgelopen jaar heeft voor een 
deel toch weer in het teken van Covid-19 gestaan. We zijn het 
jaar begonnen met controleurs bij de ingang van de 
accommodatie en rond de jaarwisseling hebben we weer circa 2
à 3 maanden stil gelegen.

Vanaf februari konden we weer “gewoon” gaan voetballen, 
maar dat bleek voor veel voetballers niet meer zo heel gewoon. 
Velen waren niet meer gewend om iedere week te voetballen. 
Zowel fysiek, als agenda-technisch bleek dit vaak lastig te zijn. 
De lichamen waren niet meer gewend om iedere week een 
(top)prestatie neer te zetten en velen waren ook niet meer 
gewend om de zaterdag vrij te maken voor een wedstrijd. Na 
mate de tijd vorderde, ging dit steeds wat beter. Minder 
blessures en vaker complete elftallen met minder invalspelers.

Afgelopen seizoen heeft ook in het teken gestaan van het 
aankomende jubileum. De jubileumcommissie heeft vele 
activiteiten georganiseerd richting het jubileum in oktober 
2022. Zo hebben zij het Fifa toernooi, Keezentoernooi, 
vrijwilligersdag, spelletjesdag voor de jeugd en op 3 juli een 
muziekfestival met als uitsmijter (in meerdere opzichten) Dries
Roelvink georganiseerd.
De jubileumcommissie heeft niet alleen activiteiten 
georganiseerd, maar ook een paar blijvende zaken zoals een 
prachtig logo en vlaggen bij de entree. Maar de jubileumglossy 
met een pakkend verhaal van ieder decennium is een blijvende 
parel op het jubileum.

Sportief heeft het seizoen in het teken gestaan van een moeilijk 
seizoen voor het 1e en 2e. Voor beide elftallen was behoud in 
respectievelijk de 2e en 3e klasse erg moeilijk. Door de 
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opstartproblemen na de corona (te weinig spelers) en het 
opzeggen van veel spelers van onder 23, kwamen we in een 
negatieve spiraal terecht.
Ik ben erg blij dat uiteindelijk de positieve grondhouding van 
onze (met name jonge) Vannispianen deze spiraal heeft 
kunnen ombuigen. Uiteindelijk zijn beide teams gedegradeerd. 
Maar deze positieve inbreng heeft geresulteerd in het feit dat 
we, ondanks het stoppen van de Noordwijkse jongens, nu een 
selectie hebben van 39 spelers. Ik zie de sportieve toekomst van
de selectie dan ook positief tegemoet, en gun ons allemaal een 
mooi seizoen toe.

Financieel hebben we een goed jaar achter de rug. Uiteindelijk 
is in oktober het (verbeterde) contract met de gemeente 
ondertekend. Hiermee heeft de opheffing van Stichting Voetbal
De Zilk ook een financiële afronding gekregen. Ik ben bijzonder
blij dat we het duurzaam opgelost hebben, dat er nooit een 
stichting boven onze vereniging meer “hangt”. 

De afgelopen 2 jaren eindigde ik mijn voorwoord met dezelfde 
spreuk voor het komende seizoen, want we hadden de volgende
doelstellingen:

● Seizoen 2020-2021 Van een zondag- naar 
zaterdagvereniging.

● Seizoen 2021-2022 is dit een beetje meer van de grond 
gekomen.

Ik wil die spreuk nog een extra jaartje hanteren, maar deze keer
om twee redenen. Enerzijds om het proces van zondag naar 
zaterdag voorgoed af te ronden en anderzijds om een nieuwe 
fase voor ons 1e met Zilks elan  te verwelkomen. Kortom, 
seizoen 2022-2023 staat voor de 3e keer in het teken van: 

--Het nieuwe Van Nispen op zaterdag--

Ik wens jullie allemaal een prettige ALV, een sportief 2022-
2023 maar bovenal veel gezondheid.

Voorzitter RKVV Van Nispen,  Peter Geerlings
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Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de 89ste Algemene Ledenvergadering dd. 16 

september 2021
( te lezen op de website van de vereniging ).

4. Jaarverslagen bestuur en commissie seizoen 2021/2022.
( te lezen op de website van de vereniging ).

5. Voetbalzaken.
6. Facilitaire zaken
7. Sponsorcommissie
8. Normen en Waarden Commissie
9. Exploitatieoverzicht 2021/2022 en begroting 2022/2023
10. Verslag kascommissie seizoen 2021/2022 en benoeming 

kascommissie 2022/2023.
11. Bestuursverkiezing.

 Aftredend en niet herkiesbaar: Glenn Nederstigt
 Aftredend en herkiesbaar: Peter Geerlings
 Voordragen en benoemen nieuw bestuurslid facilitaire 

zaken: Nico Meiland
12. Officiële felicitatie van de KNVB ter ere van het 90-jarig 

jubileum
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
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Notulen 89  ste   Algemene Ledenvergadering   
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 16 september 2021

Aanwezig: zie presentielijsten en voltallig bestuur. 

De agenda en bijlagen staan op de website en ter vergadering 
compleet in boekjes voor de aanwezigen. 

1.Opening door voorzitter Peter Geerlings

Peter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de ereleden 
en leden van verdiensten.
Zoals ook weergegeven in het jaarverslag op de website gaat 
Peter in op het afgelopen jaar, met beperkt voetbal en alle 
corona maatregelen die het bestuur veel werk hebben bezorgd. 
Hij hoopt op een corona vrij seizoen 2021/2022, waarbij we 
volgende week starten met het scannen van corona-QR codes. 
In het afgelopen seizoen is een nieuw scorebord aangeschaft en
is het hoofdveld op de schop gegaan, waarbij de slechte plek 
voor de tribune hopelijk voorgoed weg is. 
22 oktober 2022 bestaat van Nispen 90 jaar en hier is een 
jubileumcommissie voor opgericht, met Tino de Groot als 
voorzitter.
Peter staat vervolgens stil bij een aantal overleden Van 
Nispianen in het afgelopen jaar: Koos v.d. Wiel, John van 
Saase, Hans Keijzers en Frans Caspers.
Blije berichten zijn de geboorte van een dochter voor 
bestuurslid Rick van Koppen en een zoon voor Roxy Taskin 
notuliste van de bestuursvergaderingen. 
De huidige verhouding van onze club is met 100 jeugd- en 200 
seniorleden niet ideaal. Financieel staan we er wel goed voor. 
Zorgelijk is dat het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker 
wordt. Een aantal zeer trouwe vrijwilligers is gestopt (o.a. Ria 
Verlaan, Trees van Gijlswijk, Ad van der Slot) en Peter roept de
aanwezigen op om anderen te motiveren een stukje 
vrijwilligerswerk voor onze club op te pakken. 
Peter bedankt de leden en sponsors voor de in het afgelopen 
moeilijke seizoen betaalde contributie en bijdragen, de 
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vrijwilligers voor het verrichte werk en hoopt dat het nieuwe 
seizoen een écht en mooi voetbalseizoen wordt.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. 
Berichten van verhindering ontvangen van: Fred Meiland, Ton 
van Meurs, Ada Otte, Freek Ruigrok, Frank van Saase, John 
Weijers. 

3. Notulen van de 88  ste   algemene ledenvergadering   
d.d. 17 september 2020

Er zijn geen opmerkingen of vragen en de notulen worden 
hiermee vastgesteld. 

4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 
2020/2021

Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen over de 
jaarverslagen, die hierbij worden vastgesteld.

5. Voetbalzaken door bestuursleden Ruud de Klerk en Tom 
van Hal

Tom kijkt terug op het jeugdseizoen 2020/2021, zoals ook in 
het jaarverslag aangegeven. Hij noemt het nieuwe team JO19 
en JO12. Ondanks dat er geen wedstrijden waren door corona, 
zijn de vrijwilligers met trainingen en voetbal op zaterdag 
doorgegaan. Aan het eind van het seizoen is toch nog de KNVB 
regio-cup gespeeld en tussentijds zijn er diverse andere 
jeugdactiviteiten geweest. Het aantal jeugdleden is slechts iets 
afgenomen. 
Omdat een aantal mini’s naar JO8 door zijn, is dit seizoen de 
opstart lastig. Sommige teams zaten krap in spelers, maar 
iedereen voetbalt nu. 

6



Tino de Groot vraagt of het aantal jeugdleden stabiliseert of 
terugloopt. Tom antwoordt dat er circa vijf minder jeugdleden 
zijn dan vorig seizoen, nog niet dramatisch; bij de oudere jeugd
is dit lastiger. 
Tino meent dat een team JO23 ambitieus is. Tom antwoordt 
dat de KNVB JO23 heeft opgericht om JO19 geleidelijker naar 
de senioren te kunnen overzetten.
Aad van den Berg vraagt hoe de situatie MO19 is: zijn er veel 
vertrokken? Tom bevestigt dat daar helaas wat uitschrijvingen 
zijn en dat qua werving goed rondgekeken wordt. Aad stelt 
voor om vrouwen uit 1 en 2 bij MO19 te laten meespelen. Tom 
antwoordt dat 2 of 3 spelers erbij zelfs niet genoeg is en dat 
flink gelobbyd wordt om meer MO19 binnen te halen. 

Ruud gaat in op het seniorenseizoen 2020/2021, ook vermeld 
in het jaarverslag op de website. In het nu gestarte seizoen is 
een team JO23 gestart, een ambitieuze groep die mogelijk 
aansluiting kan vinden bij de selectie.  Er zijn helaas veel 
afzeggingen voor zaterdag 1 en 2, waar de spelers blijkbaar nog 
niet gewend zijn aan die dag; Ruud hoopt dat ieder zich aan de 
zaterdag zal verbinden en roept hen daartoe op. 
Tino de Groot vindt het zorgelijk dat zelfs na een jaar 
nauwelijks voetballen op zaterdag, dit seizoen start met te 
weinig aanwezige spelers op zaterdag. Ruud hoopt dat het 
zaterdag ritme snel went en dat er bereidheid is om indien 
nodig iets anders voor je medespelers af te zeggen om zo 
aanwezig te kunnen zijn. Ruud gaat hierover de komende 
weken in gesprek met zaterdag 1 en 2. Tino merkt op dat deze 
teams zelf van zondag naar zaterdag wilden en zich daaraan 
moeten verbinden.

6. Facilitaire Zaken door bestuurslid Glenn Nederstigt

Glenn licht toe dat er afgelopen seizoen behoorlijk wat schades 
zijn ontstaan, voornamelijk in de avonduren. Hij gaat in op het 
geweldige werk van de veldonderhoudsploeg, die onder andere 
het jaarlijks onderhoud aan het kunstgrasveld doen en hebben 
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geassisteerd bij het ophangen van het scorebord. Hierdoor 
kunnen wij als club een hoop kosten besparen.
Peter Geerlings meldt dat de kantine nu van 2 naar 3 dagen per
week aan BSO de Palmboom verhuurd wordt. Hij vraagt de 
aanwezigen met terugwerkende kracht om toestemming, 
omdat dit zo staat beschreven in de statuten. Er wordt 
gevraagd of dit onze activiteiten door de weeks in de weg zit; 
Dat is niet het geval, de BSO zit inmiddels al ruim 1 jaar in onze
kantine. De aanwezigen leden gaan akkoord. Meiland 
Fysiotherapie huurt op de vrijdagen de fysioruimte. Volgens de 
statuten moeten ook hier de leden mee akkoord gaan, hiermee 
stemmen de aanwezigen leden in.
Vanuit de BSO de Palmboom is de vraag gekomen of er 
mogelijkheden zijn om de huidige Sport BSO uit te breiden op 
het terrein van Van Nispen. Dit bevindt zich nog in een zeer 
pril stadium en samen met de BSO onderzoeken wij de 
mogelijkheden. Peter antwoordt dat bij eventuele medewerking
van onze kant er een vergunning nodig is. De aanwezigen gaan 
akkoord met deze onderzoeksfase. Wanneer er een duidelijk 
plan is zal dit kenbaar worden gemaakt bij de leden en 
bespreekbaar middels een buitengewone algemene 
ledenvergadering.

Jeffrey v.d. Geest vraagt of de sproei-installatie voor een 
selectiewedstrijd aan kan. Glenn licht toe dat de app nog steeds
niet goed werkt vanwege gebrekkig internetsignaal; hij is hier 
nog steeds volop mee bezig.

7. Sponsorcommissie door bestuurslid Rick van Koppen

Rick licht het jaarverslag (website) toe. Slechts drie sponsoren 
hebben vanwege corona beperkingen afgehaakt: grote 
waardering voor alle sponsors die ons bleven steunen! De vorig
jaar nog niet uitgedeelde veilingitems (wedstrijden, diners etc.)
volgen nog. Dit seizoen hopen we veiling en narrowcasting te 
kunnen doorpakken. Jos Smit vraagt aandacht voor Sjaak 
Geerlings van Flexjob als sponsor van het nieuwe scorebord. 
De officiële ingebruikname van het scorebord volgt nog.  
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8. Normen en Waarden commissie door secretaris Willy 
Heemskerk

Willy doet verslag van het afgelopen seizoen. Nieuw was de 
digitale nieuwsbrief, die ook op de site geplaatst is. Verder is 
een nieuw bord gemaakt met gedragsregels, dat bij ons 
hoofdveld komt te hangen; het oude bord gaat naar het tweede 
veld. Willy benoemt nog eens de gedragsregels van onze 
vereniging (kernwaarden en gedragscodes, zie ook de website) 
voor voetballers, toeschouwers en vrijwilligers. 
Besloten is een corona-toezichthouder in te huren, alleen als 
dat nodig is. Bestuursleden of vrijwilligers moeten niet als 
handhavers hoeven op te treden. De afgelopen weken is een en 
ander hierin goed verlopen. Tom van Maris meent dat dit een 
verantwoordelijkheid van ieder zelf is en vraagt dit nog eens op
de website te benadrukken. 

9. Exploitatie-overzicht 2020/2021 en begroting 
2021/2022 door penningmeester Henk Jansen

Henk gaat in op de cijfers en toelichting zoals in het boekje ter 
vergadering weergegeven. 
Er worden dugouts voor het mini-veld onderzocht. Tino licht 
toe dat de jubileumcommissie 90 jaar van Nispen, acht 
activiteiten heeft gepland, waarvan de meeste kostenneutraal 
zijn. 

10. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2020/2021 
en benoeming kascontrolecommissie 2021/2022

De kascontrole commissie 2020/2021 bestond uit Ton en Niels
van Meurs en Dick Verhoeven. Omdat Niels geen lid meer is, is 
hij uit deze commissie gestapt. Ton en Dick zijn vanavond 
beiden verhinderd en hebben een mondelinge volmacht aan 
Tino de Groot gegeven. 
Tino leest hun verslag voor: 
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“De jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het 
seizoen 2020/2021 is nagekeken, evenals de balans per 30 juni 
2021 en resultatenrekening 2020/2021. De 
kascontrolecommissie gaat hiermee akkoord en verleent het 
bestuur décharge voor het gevoerde beleid.”
Het bestuur, en met name de penningmeester, krijgen 
complimenten voor het goede resultaat, ondanks het corona 
jaar!
De aanwezigen bevestigen dit met een flink applaus. 
De kascommissie 2021/2022 is nog niet benoemd.

11. Bestuursverkiezing
   Aftredend en herkiesbaar: Ruud de Klerk 

Ruud, al 18 jaar bestuurslid, wordt onder luid applaus van de 
aanwezigen weer 3 jaar als bestuurslid herbenoemd.

   Aftredend en herkiesbaar: Rick van Koppen 
Rick, 3 jaar bestuurslid, wordt onder luid applaus van de 
aanwezigen weer 3 jaar als bestuurslid herbenoemd.

 Aftredend en niet herkiesbaar: Tom van Hal
Tom heeft vorig jaar aangegeven deze functie nog 1 jaar op te 
pakken en treedt nu af. Glenn kijkt terug op een mooie periode 
van 4 jaar, waarbij Tom zich altijd uitgebreid voorbereidde op 
de vergaderingen en andere activiteiten. Tom blijft actief 
vrijwilliger bij Van Nispen. Glenn bedankt Tom namens het 
bestuur met een bloemetje en kadootje. 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Willy Heemskerk
Willy stopt na 13 jaar als secretaris. Tino de Groot, die 12 jaar 
met haar heeft samengewerkt, doet namens het bestuur een 
afscheidswoordje, waarin hij terugkijkt op haar positieve en 
enthousiaste inbreng in deze mannenwereld en het vele werk 
dat zij voor de club gedaan heeft. Willy heeft met name ook het 
fundament gelegd voor de normen en waarden commissie en 
het inzetten van gastheer of gastvrouw.  Tino en Peter 
Geerlings bedanken haar voor 13 jaar verdiensten. Willy wordt 
benoemd tot lid van verdienste en ontvangt de bijbehorende 
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speld en oorkonde onder luid applaus van de aanwezigen. Ook 
haar partner Bill en kinderen Stefan, Jeroen en Nicole zijn 
aanwezig. Willy kijkt in haar dankwoordje terug op 13 jaar 
“rood/geel hart” en de vele veranderingen. Wat niet veranderd 
is, is de menselijke inbreng en daar is Van Nispen en De Zilk 
goed in. Willy heeft zich in die 13 jaren ontwikkeld als 
bestuurslid, met leermeester Tino, en leren omgaan met andere
gedachtegangen: leren besturen. Zij bedankt alle bestuurs- en 
commissieleden en vrijwilligers, die met elkaar onze gastvrije, 
hartelijke, recht door zee en dynamische vereniging vormen. Ze
wenst allen veel succes in hun verdere activiteiten en blijft 
zeker nog een steentje bijdragen. Ten slotte bedankt ze haar 
thuisfront voor de ruimte die ze haar geboden hebben.

 Voordragen en benoemen nieuwe secretaris: Pien 
Warmerdam. Pien wordt met luid applaus benoemd tot 
secretaris.

 Voordragen en benoemen bestuurslid voetbalzaken 
jeugd: Mark Mosselman

Mark, nieuw bij van Nispen, stelt zich voor. Hij is oktober jl. 
met zijn gezin in De Zilk komen wonen. Zijn zoon voetbalt bij 
Van Nispen en Mark wil graag aan de vereniging bijdragen. 
Mark wordt met luid applaus benoemd tot bestuurslid 
voetbalzaken jeugd.

12. Rondvraag

Hier wordt geen gebruikt van gemaakt. 

13. Sluiting

Peter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en 
sluit de vergadering.

AvS 
25-9-2021
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JAARVERSLAGEN BESTUUR EN COMMISSIES   
RKVV VAN NISPEN 2020-2021   
   
Jaarverslag 2020-2021 secretariaat

Vanuit het secretariaat is er weinig te melden. Ik heb het idee 
dat mensen mij als ‘’nieuwe’’ secretaris goed weten te bereiken 
via de verschillende kanalen. 
Afgelopen seizoen is er contact geweest met de KNVB over 
onder andere ons jubileum. Vanavond is er ook iemand van de 
KNVB aanwezig om hier nog extra aandacht aan te schenken. 

Pien Warmerdam,
Secretaris RKVV Van Nispen

Jaarverslag 2021 – 2022 voetbalzaken jeugd

Het seizoen 2021-2022 ging niet altijd even soepel, maar 
uiteindelijk kunnen we toch terugkijken op een mooi seizoen 
waarin veel stappen zijn gemaakt. Naast de corona perikelen 
waar we als vereniging veel last van hebben gehad, was het niet
altijd makkelijk de teams te vormen. Het MO19 team kwam 
jammer genoeg verschillende meiden te kort. Er is dan ook 
gekozen om het team terug te trekken en de speelsters die wel 
wilden blijven voetballen zijn verdeeld over Dames 1 en 2. 
Uiteindelijk bleek dit een succesvolle formule en dus de juiste 
oplossing. Voor de JO13/JO14 moest de oplossing gezocht 
worden in een JO14 combinatie met Vogelenzang. Ondanks 
een moeizame start is dit uiteindelijke toch een leuk team 
geworden wat het hele seizoen heeft meegedraaid.

Voor de mini’s werd voor het eerst op de zondag getraind. Met 
behulp van Cindy, Kim, Maud en Floor werd er op de 
zondagochtenden getraind en waren er dagen met opkomsten 
van +15 spelertjes. Ook bij de JO8 liep het beter dan verwacht 
en tijdens de winterstop is er zelfs een JO8-2 samengesteld. 
Ook de teams JO9, JO10, JO11, JO12 en JO17 waren het 
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afgelopen seizoen vertegenwoordigd gedurende het hele 
seizoen. 

Met dezelfde enthousiaste begeleidende vrijwilligers als in het 
vorige seizoen en de nodige aanvulling bij de jongere teams, 
hebben we een stabiele trainers/begeleiders staf voor de 
jeugdafdeling kunnen bouwen waar we de komende jaren ook 
nog mee door kunnen. Wel blijkt meer en meer dat de 
ondersteuning van de ouders van de jeugdspelers richting de 
club minder en minder wordt. En dat terwijl dit van groot 
belang is  voor een vereniging als de onze.                         

Door de situatie die ontstaan is in de oudere jeugdteams en de 
afname van het aantal leden in deze leeftijdscategorieën is 
besloten de focus te leggen op de jongere jeugd en op deze 
manier de basis voor de toekomst te gaan leggen. Zo hebben we
ook weer verschillende activiteiten en acties georganiseerd:

 Er zijn 500 flyers uitgedeeld in De Zilk en een gedeelte 
van Hillegom ter promotie van de club en de 
jeugdafdelingen.

 Het vervroegen van de aanvang van alle trainingen 
tijdens de corona lock down, zodat alle jeugdspelers 
konden blijven voetballen.

 De Sinterklaas- en Paasactiviteiten zijn nieuw leven in 
geblazen en meer dan 50 kinderen hebben hiervan 
kunnen genieten

 Er is weer gestreden om de penaltybokaal door alle 
jeugdleden

 Na 2 jaar te zijn afgelast was er dan eindelijk weer het 
voetbalkamp, waar de basis is gelegd voor een mooi 
jaarlijks terugkerend evenement

 In samenwerking met de Egelantier is er dit voorjaar 
een dag georganiseerd waarbij de gymlessen van alle 
groepen bij Van Nispen plaatsvonden, onder leiding van 
3 van onze jeugdtrainers

 De jeugdspeldag, georganiseerd door de 
Jubileumcommissie, was ook een groot succes
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 Zowel tijdens de winterstop als aan het eind van het 
seizoen werd er voor alle jeugdteams iets georganiseerd, 
ongeacht de resultaten van de teams.

 Het voetbalplezier werd weer als nummer één 
doelstelling geleefd

 Er was weer een voetbalsterrendag waar de jongste 
spelers mochten laten zien wat hun talenten zijn

 Er waren weer keeperstrainingen op de dinsdag voor de 
vaste en potentiele nieuwe keepers

Mark Mosselman
Bestuurslid Jeugdzaken

Jaarverslag 2021- 2022 voetbalzaken senioren

Het seizoen 2021-2022 is bij de senioren begonnen met de 
volgende teams:

 Zaterdag 1, 2, 3, 4 en 5.
 Onder de 23.
 Zaterdag Vrouwen 1 en 2.
 Vrijdag Vrouwen 7x7
 Veteranen 35+ en 45+

De Zaterdag Vrouwen 1 en 2 hebben een goed seizoen achter de
rug. In het verleden bungelden de teams soms onderaan in hun
klasse maar beide teams hebben toch vele wedstrijden 
gewonnen. Helaas werd de vrijdagavondcompetitie vaak 
afgelast en kwam de Vrijdag Vrouwen dus niet veel aan spelen 
toe. De Zaterdag 3 lag lang op kampioenskoers maar moest 
uiteindelijk in de lente toch afhaken. De Zaterdag 4 en 
Zaterdag 5 presteerden wisselend en bij hen heeft de 
spelvreugde het gewonnen van de prestaties.

In de eerste helft van het seizoen werden er door de Zaterdag 1 
en Zaterdag 2 helaas weinig punten behaald en hadden ze een 
continu tekort aan spelers. Het team van Onder de 23 werd 
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prachtig herfstkampioen in hun klasse. Helaas stopten daarna 
veel spelers en moesten we het team opheffen. De overgebleven
spelers konden toen wel de selectie aanvullen zodat er weer 
voldoende spelers voor de selectie waren. In de tweede helft 
van het seizoen werden er meer punten behaald, maar sportief 
was het helaas toch geen goed seizoen.

Na de winterstop werd het duidelijk dat veel spelers van de 
Zaterdag 1 zouden gaan stoppen aan het eind van het seizoen. 
Daarmee kwam een eind aan de Zaterdag 1 dat voornamelijk 
bestond uit een Noordwijkse vriendengroep. We hebben als 
Van Nispen genoten van deze groep. Niet alleen om hun 
voetbalkwaliteiten, maar zeker ook op het persoonlijk vlak. Ze 
waren een toegevoegde waarde voor onze vereniging.

Door het vertrek van de spelers van de Zaterdag 1 moesten we 
de selectie weer geheel opnieuw opbouwen. We zijn erg 
gelukkig dat dit behoorlijk goed is gelukt met spelers van de 
selectie, Onder de 23 en de JO17. Hierdoor moesten wel veel 
jonge spelers doorstromen naar de selectie, maar het zijn 
talentvolle voetballers. Zowel de Zaterdag 1 als de Zaterdag 2 
zit het komende seizoen in een sterke poule maar de ambitie en
speelvreugde straalt ervan af.

Het komende seizoen is Stephan Spruijt wederom de 
trainer/coach van de Zaterdag 1 en zijn André Oudshoorn en 
Rob Kors de trainers/coaches van de Zaterdag 2. Met de hulp 
van een groot arsenaal aan vrijwilligers om de selectie heen, 
rekenen we op een leuk seizoen.

Het komende seizoen komen de volgende seniorenteams in 
actie: 

 Zaterdag 1, 2, 3, 4 en 5.
 Vrouwen Zaterdag 1 en 2
 Veteranen 45+1
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Helaas waren er onvoldoende speelsters om de Vrouwen 
Vrijdag als team te handhaven. Deze speelsters komen bij de 
Vrouwen Zaterdag 2. Ook konden we geen twee 
veteranenteams meer inschrijven. De veteranenteams zijn 
gefuseerd tot een 45+ team.

We rekenen op een gezellig en sportief seizoen.

Ruud de Klerk
Bestuurslid Senioren

Jaarverslag 2021 – 2022 Sponsorzaken

Het afgelopen jaar is de sponsorcommissie weer grotendeels 
aan de slag gegaan als vanouds. Dat had eerlijk gezegd wel een 
redelijke herstart nodig, want na een jaar van stilstand is het 
toch weer even zoeken.

Gelukkig kunnen we daarbij bouwen op toegewijde 
commissieleden. Glenn, Ilonka, Jos, Nick, Roos en Sjaak, via 
deze weg wil ik jullie bedanken voor jullie inzet afgelopen jaar. 
Het blijft mooi om te zien wat we als groep ieder jaar weer voor
elkaar krijgen voor de club. We hebben het afgelopen jaar wel 
afscheid moeten nemen van Gijs en Pien. We bedanken hen 
beiden voor hun bijdrage de afgelopen jaren en we zijn trots 
dat Pien zich vanuit het bestuur in blijft zetten voor Van 
Nispen.

Ook het afgelopen jaar hebben we als club weer kunnen 
vertrouwen op onze trouwen sponsoren. Wij zijn onze 
hoofdsponsoren, balsponsoren, bordsponsoren, adverteerders, 
club van 100 leden en onze sponsors die hun bijdrage aan de 
club in natura leveren - in totaal meer dan 200 sponsoren - dan
ook zeer dankbaar. De totale bijdrage van meer dan €40.000,- 
zorgt er mede voor dat we er als club financieel goed voor staan
en we onze leden de diensten goedkoop kunnen aanbieden.
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Door de sponsoring van een nieuw scorebord door 
International Flex Jobs kunnen we duidelijk zien wat de score 
is bij wedstrijden op het eerste veld. We zijn erg dankbaar voor 
deze grote bijdrage en het is fijn om te merken dat individuele 
sponsoren de club helpen bij dergelijk grote uitgaven. 

Bij de laatste thuiswedstrijd van het jaar, heeft de 
sponsorcommissie niet de normaliter altijd gezellige middag en
veiling georganiseerd. Door het weer moeten opstarten na 
corona en het al gevulde schema door het jubileum was dit nu 
niet opportuun. Aankomend jaar zijn we wel weer van plan een
veiling te organiseren. Mocht u interessante items hebben om 
in te brengen, dan horen we dit graag van u (o.a. via 
sponsorzaken@van-nispen.nl).

We kijken, net als anderen, uit naar volgend seizoen. Komend 
jaar zullen we weer meer van ons kunnen laten zien. We hopen 
dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op onze sponsoren in 
hun ondersteuning van onze vereniging.

Rick van Koppen
Bestuurslid Sponsorzaken

Jaarverslag 2021 – 2022 Algemene zaken

Zoals al eerder benoemd stond afgelopen seizoen ook weer in 
het teken van COVID-19, weer even voetballen met publiek, 
dan weer zonder publiek en surveillerende controleurs. 
Ondanks dit alles kunnen wij weer trots zijn wat er is bereikt 
door onze vrijwilligers die er week in week uit weer voor zorgen
dat ons complex er in topconditie bij ligt.

Een korte greep, zo is er eindelijk een oplossing gekomen voor 
de falende sproei installatie. Onze consul, Aad Witteman kan 
nu vanaf ieder continent de sproeiers aanzetten. Het 
Welkomst-bord aan de Zilkerduinweg is door John Bader 
opnieuw in de originele Van Nispen kleuren geschilderd en 
staat er weer prachtig bij. Daarnaast is het piepende geluid van 
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de vlaggenmasten aan de weg verholpen en hebben wij weer 
tevreden overburen. Kortom een hoop blije gezichten. 

Waar wij na 3 jaar ook weer blije gezichten zagen was bij het 
Jeugdkamp. 14 leiders en 20 kinderen vertrokken begin Juli 
naar Noorden (Zuid-Holland) voor een prachtige midweek vol 
plezier, voetbal en kussengevechten. Het doet ons als bestuur 
goed om te zien dat er bijzonder veel werk in wordt gestopt om 
elk kind mee te krijgen op deze fantastische week en hopen 
uiteraard op nog meer aanmelding aankomend seizoen.

Dan nog even een persoonlijke noot. Na 6 jaar in het bestuur te
hebben gezeten komt er na vanavond een einde aan deze mooie
periode. Ik wil alle vrijwilligers en mede bestuursleden 
hartelijk bedanken voor de fijne tijd én samenwerking. 
Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Glenn Nederstigt
Bestuurslid Algemene Zaken

Normen en waarden commissie: 

Namens het bestuur ben ik afgevaardigde binnen deze 
commissie. 
Dit jaar zijn er geen meldingen binnengekomen bij ons als 
normen en waarden commissie. 
Ook is de samenstelling van deze commissie ongewijzigd 
gebleven. 

De VOG aanvragen worden geregeld door Stefan de Groot. 
Vorige week heeft hij hiervoor, aan de leden die deze nog 
moeten aanleveren, een reminder gestuurd. 

Verder is op de website te lezen hoe een melding gedaan kan 
worden bij de normen en waarden commissie. Ook staan op de 
website de gegevens van onze vertrouwenspersonen, Leon 
Nederstigt en Marleen van Geldrop, vermeld. 

Pien Warmerdam, Secretaris Normen en Waarden commissie
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Financieel overzicht seizoen 2021-2022

Weer een jaar voorbij met beperkt voetbal en gezelligheid. 
Laten we hopen dat dit seizoen zich normaal ontwikkelt.
Ondanks Corona hebben we een winst van € 18.436,00 
gemaakt. Mede door BOSA teruggave en TASO aanvragen van 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben we 
deze winst kunnen realiseren.  

De KNVB heeft de bondskosten stil gelegd tijdens de Corona en
de Gemeente Noordwijk heeft de huur van de velden bevroren. 
Ook wil ik onze vaste sponsors bedanken voor hun sponsoring. 
Er is opnieuw afgeschreven op zonnepanelen, 
beregeningsinstallatie en op inventaris. 

De contributie wordt niet verhoogd en de consumptieprijzen 
blijven ook voor het komend jaar hetzelfde. 

De begroting voor seizoen 2022-2023 is € 229.000,00 en we 
hopen een winst van € 2.000,00 te gaan maken. Aangezien 
alles duurder wordt hebben we extra rekening gehouden met 
Energiekosten, Inkoop kantine en kosten Jeugdkamp. 

Henk Jansen 
Penningmeester RKVV van Nispen 
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Financieel overzicht algemene leden vergadering 2022

20

KOSTEN
begroting 

19/20
werkelijk 

19/20
begroting 

22/23
kosten voetbal 56000 45047 63000
kosten sportpark 23000 8578 22000
kosten huisvesting 24500 25586 33000
kosten sponsoring 5500 6413 9500
diverse kosten 17500 25176 28500
afschrijvingskosten 33500 38985 25000
kosten kantine 35000 52232 48000
totale kosten 195000 202017 229000
OPBRENGSTEN begroting 

20/21
werkelijk 

19/20
begroting 

22/23
contributies/donat. 38000 38830 34000
subsidie Gemeente 22500 17037 36000
sponsoring 43100 40175 45000
omzet kantine 70000 85166 90000
diverse opbrengsten 29000 39245 26000
totale opbrengsten 202600 220453 231000
overschot 4100 18436 2000

balans debet 1-7-2022 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2021 balans credit
gebouwen 142787 142500 278097 260895 eigen vermogen
inventaris kantine 7984 14234 0 0 nog te betalen bedr.
zonnepanelen 5860 10600 760 0 nog te betalen BTW
beregeningsinstal. 3400 5800 7887 10000 voorziening onderh.
voorraad 3399 2274 5538 15000 voorziening VA
nog te ontvangen bedr. 0 0
nog te ontvangen BTW 194 0
postbank 0 1382
spaardeposito 120000 105000
rabobank 6313 2408
kas 2345 1697
totaal 292282 285895 292282 285895
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