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Voetbal: 
 
Het seizoen 2016-2017 is op voetbalvlak een rustig jaar geweest. Er springen toch een aantal 
memorabele gebeurtenissen uit. Zowel bij de jongens als wel bij de meisjes waren er geen 
kampioenen te huldigen. In tegenstelling tot vorig seizoen werden er bij de senioren twee elftallen 
kampioen. Het nieuwe zaterdag 1 elftal werd gedwongen tot een beslissingswedstrijd tegen Blauw 
Zwart uit Wassenaar. Op het veld van vv Oegstgeest werd het nieuwe Zat 1 elftal kampioen. Het 
won uiteindelijk deze wedstrijd met 2-0 onder het toeziend oog van 1200 toeschouwers. Op 30 
mei 2017 promoveerde dit elftal naar de Derde Klasse. Ook het vierde elftal op de zondag werd 
glorieus kampioen. Op maandag 17 april (2e Paasdag) werd de titel tegen SJC veilig gesteld.  
De selectie – elftallen op de zondag stelden enigszins teleur. Het 1e eindigde na een prima start en 
een mindere 2e seizoenshelft op de 6e plaats. Het 2e bewandelde de omgekeerde weg. Na een 
moeizaam begin sloot met het seizoen met een prima reeks overwinningen af om uiteindelijk op 
de 4e plaats te eindigen. Het derde elftal eindigde op een keurige plaats in de middenmoot, 
evenals de zaterdag 2 en de beide veteranenelftallen. De vrouwenelftallen eindigden alle drie in 
de onderste regionen.  
De trainer van de zaterdag 1, Wout Gerrits besloot in goed overleg met het bestuur te stoppen na 
dit seizoen. Een oude bekende van Van Nispen, Stephan Spruijt is voor het nieuwe seizoen bereid 
gevonden om Wout op te volgen. Ook René Ras en Samir Krupic, respectievelijk trainer van de 
zondag 1 en zondag 2 zijn in overleg met het bestuur weer aangesteld als trainer.  
Het afgelopen seizoen waren er 335 leden actief, een aantal dat ondanks het vertrek van een 
aantal senioren – en jeugdspelers ook volgend seizoen gehaald wordt. Alleen bij de vrouwelijke 
leden zien we een substantiële achteruitgang van 100 naar een kleine 80 leden. Waar het bestuur 
erg blij mee is, is de terugkeer van een aantal jeugdspelers die de afgelopen seizoenen elders hun 
geluk beproefden.  
 
Accommodatie: 
De accommodatie op Sportpark De Zilk bevalt het bestuur zeer goed. De meeste kinderziektes zijn 
er nu wel uit. De onderhoudsploeg en de schoonmaakploeg zorgen ervoor dat alles er keurig uit 
blijft zien.  
 
Financiën: 
De begroting komt steeds meer onder druk te staan. Ook dit seizoen moest de penningmeester de 
resultatenrekening met een verlies afsluiten, al beperkte dit verlies zich tot een bedrag van  
€ 1450,-. Het probleem met de energiekosten is opgelost. Vanaf nu betaalt de vv Van Nispen 
ongeveer € 4.500,- per jaar. Om toch weer met een klein positief resultaat te eindigen gaan de 
kantineprijzen voor de frisdranken en het bier volgend seizoen omhoog. Zo wordt ook weer een 
financiële buffer opgebouwd voor onvoorziene uitgaven.  
 
 



Lopende zaken: 
Het bestuur is druk bezig geweest om een ander kassasysteem aan te schaffen. Aan het einde van 
het seizoen is er op proef voor een aantal maanden een kassa neergezet. Het doel van het werken 
met een geavanceerd kassasysteem is tweeledig. Op de eerste plaats is het een belangrijk (reken) 
hulpmiddel voor de vele barmedewerkers en op de tweede plaats kan het systeem op langere 
termijn aan het voorraadbeheer worden gekoppeld. Bovendien is het gemakkelijk voor iedereen 
gemakkelijk te bedienen. In september 2017 wordt besloten of tot definitieve aanschaf wordt 
overgegaan. Nog steeds zijn er barmedewerkers die hun IVA (Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik) moeten behalen, maar dat aantal daalt gestaag.  
Ook blijven we aandacht houden voor de spelregelbewijzen die door jeugd onder 16 behaald 
dienen te worden.  
 
Achter de schermen werd dit seizoen hard gewerkt om de commissie Normen& Waarden op te 
richten. Binnen deze commissie zal men zich gaan bezighouden met de herziening van het huidige 
normen- en waardenstatuut, het invoeren van de VOG voor vrijwilligers, het behandelen van 
tuchtzaken, en de benoeming van de vertrouwenspersonen.  
Na afwezigheid van ruim dertig jaar werd een nieuwe supportersvereniging opgericht onder de 
naam De Harde Kern. Het doel hiervan is om de supporters (en inwoners van De Zilk) meer bij het 
voetballen van de selectie – elftallen op zaterdag en zondag te betrekken.  
De papieren versie van het clubblad zal langzaam maar zeker gaan verdwijnen, om plaats te 
maken voor een digitaal ontwerp.  
Alle leden konden in de maand mei stemmen over de kleuren van het thuis- en uit tenue. Uit de 
stemming bleek een lichte voorkeur voor het gele thuisshirt en het zwarte uit shirt.  
 
Overige belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde 
Het seizoen begon slecht met het overlijden van Paul de Groot op 11 juli 2016. Paul was jarenlang 
een trouwe sponsor en een fervent supporter. Hij werd 57 jaar oud.  
Op 15 september werd Glenn Nederstigt door de ALV benoemd tot bestuurslid facilitaire zaken. 
Freek Ruigrok en Pieter Geerlings namen op diezelfde avond na een periode van respectievelijk 6 
en 3 jaar afscheid als bestuurslid.  
In oktober 2016 maakte bestuurslid voetbalzaken Fred Meiland bekend dat hij met ingang van het 
seizoen 2017-2018 gaat stoppen als bestuurslid. Zijn beoogd opvolger is Tom van Hal. Hij zal 
tijdens de ALV in september 2017 door het bestuur worden voorgedragen. 
Op zondag 8 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie ontving Freek Ruigrok de Gouden KNVB – speld 
voor al zijn vrijwilligerswerk bij Van Nispen. Een receptie overigens, die voor het eerst sinds jaren 
niet op Nieuwjaarsdag werd gehouden en samen met de tv Van Nispen werd georganiseerd. 
Begin maart was de kantine van Van Nispen aangemerkt als rustpunt van een wandeling uitgezet 
door wandelvereniging RS80. Ongeveer vierhonderd wandelaars bezochten de kantine voor een 
hapje en een drankje. 
Op 5 mei 2017 overleed ex-verzorger Jan Boerée. Jan was tot en met mei 2015 als verzorger aan 
de club verbonden. Jan werd 78 jaar oud.  
Op zaterdag 20 mei namen Paul en Marcel van Haaster na respectievelijk 50 en 45 jaar afscheid als 
actief voetballer. Voor hen en hun familie werd die middag een afscheidswedstrijd georganiseerd. 
 
Wederom is een bedankje op zijn plaats voor alle vrijwilligers die de voetbalsport in al haar 
hoedanigheden bij onze club voor velen weer mogelijk maakten.   
 
Willy Heemskerk, 
Secretaris vv Van Nispen 


