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Voetbal: 
 

Senioren: 
In het seizoen 2017/2018 waren er 11 seniorenteams, 8 mannenteams en 3 vrouwenteams. Voor 
het eerste was er een combinatieteam met een andere vereniging. Ons 4e elftal was samengesteld 
uit spelers van Van Nispen en Vogelenzang. Het was natuurlijk wennen, maar het seizoen is best 
heel goed verlopen. 
 
➢ De resultaten van ons eerste elftal op zondag vielen tegen in het afgelopen seizoen. Na een 
dramatische start met 2 punten uit 10 wedstrijden, werd op de allerlaatste speeldag het spelen in 
de 3e klasse veilig gesteld. Een positief punt is natuurlijk dat er een aantal jonge spelers zich 
hebben gemeld bij het eerste team. In de winterstop hebben we Roy Schulpzand gecontracteerd 
als trainer/coach van het 1e elftal. Na vier jaren hebben we in mei afscheid genomen van René 
Ras. 
➢ Het tweede elftal van de zondag onder leiding van Samir Krupic heeft goed gepresteerd in 
het afgelopen seizoen. Natuurlijk had het tweede elftal wel last van het continu doorschuiven van 
spelers naar het eerste elftal. Maar ondanks dat, is er heel lang mee gevoetbald om de bovenste 
plaatsen. Helaas ging een periodetitel net aan de neus voorbij. 
➢ Het eerste elftal van de zaterdag heeft na het kampioenschap in het seizoen 2016/2017 
goed meegedaan in de 3e klasse. Al snel bleek dat het kampioenschap niet haalbaar zou zijn, maar 
onder leiding van de coach Stephan Spruijt werd er een mooie tweede plaats behaald. Helaas ging 
de 2e ronde van de nacompetitie verloren. Het komend seizoen zal Stephan Spruijt wederom als 
coach voor dit elftal staan. 
➢ De overige senioren hebben een leuke competitie achter de rug. Enkele wedstrijden zijn 
minder goed verlopen en dat blijkt toch vaak bij dezelfde clubs te zijn. Het bestuur en ook de 
seniorenteams hebben afgelopen seizoen vaak met de KNVB hierover gecommuniceerd om te 
zorgen dat onze teams niet meer tegen deze clubs hoeven te spelen. Dat is niet altijd gelukt, maar 
soms toch wel. 
 
Junioren: 

Het seizoen begon met 9 jeugdteams, na de winterstop waren het er 10, omdat er een                      
extra team (JO9) werd ingeschreven. Dit waren mini’s die graag wedstrijden wilden gaan    
spelen.         

➢ De flexibele winterstop en het invoeren van najaars- en voorjaarscompetitie zorgden voor 
een wat rommelig seizoen. De nieuwe flexibele winterstop, gevolgd door een aantal weken 
vorst waardoor er lang niet gevoetbald bracht ongenoegen met zich mee bij spelers, 
trainers en leiders. Het voetbalseizoen is hierdoor ook erg lang geworden. Voor een aantal 
teams eindigde het seizoen pas in juni. De invoering van najaars- en voorjaarscompetitie 
zorgde ook de nodige vraagtekens, maar bleek in de 2e helft van het seizoen wel positief 
uit te pakken omdat bijna alle team nu gelijkwaardige tegenstanders hadden en leuke / 
spannende wedstrijden hebben gespeeld. 



➢ - De JO19 is kampioen geworden in de 2e klasse. Op zaterdag 6 juni 2018 speelden ze, met 
veel publiek, de eerder gestaakte (thuis)wedstrijd uit tegen Kickers'69. De wedstrijd werd 
hervat met een 1-0 voorsprong, nog 30 minuten te gaan, en vanwege een rode kaart in de 
gestaakte wedstrijd, 10 spelers voor VN. VN had een overwinning nodig om kampioen te 
worden. Na ongeveer 10 minuten spelen kwamen de Kickers op 1-1, maar vrijwel direct na 
de aftrap scoorde VN de 2-1. Deze 2-1 werd vast gehouden waardoor het feest kon 
beginnen! Niet te vergeten, de JO19 heeft dit seizoen maar liefst 3 trainers gehad: Maurice 
Cremers het eerste gedeelte van het seizoen, Robert Okhuysen, en Joeri van Lierop die de 
afwezigheid van Robert in de maand mei heeft opgevangen. 

➢ De JO13 is net aan geen kampioen geworden. Ze verloren hun laatste wedstrijd op 
woensdagavond 29 mei onder toezicht van een groot aantal supporters. Ondanks het 
slechte weer werd er aan de wedstrijd begonnen. Het spel ging gelijk op, totdat de 
wedstrijd vanwege onweer gestaakt moest worden. Na ongeveer 30 minuten werd er 
verder gespeeld, maar de pauze was funest voor VN. De wedstrijd werd  verloren met 1-4. 
 

Accommodatie: 
In september 2017 is er een digitale kassa aangeschaft. Dit naar tevredenheid van de gebruikers. 
De SVDZ heeft in april 2018 zonnepanelen geplaatst op de kleedkamers. Tevens is er op veld 2 en 3 
LED verlichting geplaatst door de SVDZ. Beide acties moeten leiden tot een fikse besparing van 
energie. Afgelopen seizoen is ook de buitenkant van de kantine en de tribune geschilderd. 
 
Financiën: 
Zoals uit het exploitatieoverzicht 2017-2018 blijkt heeft Van Nispen een goed jaar achter de rug. 
De doelstelling was om een bescheiden winst te maken en € 5.000,00 af te schrijven op de 
inventaris. Dit is beiden gelukt. 
Met een winst van bijna € 3.000,00 en een bedrag van ruim € 12.000,00 aan liquide middelen is er 
een betere buffer ontstaan voor eventuele financiële tegenvallers. 
Besloten is om de prijzen te laten zoals ze zijn, dus geen verhoging van de kantineprijzen en 
contributie. Wel zal er een voorstel gedaan worden om de contributies voor het seizoen 2019-
2020 te verhogen met € 10,00 per spelend lid. 
Met een begroting voor komend jaar van € 228.000,00 zal het wederom realiseerbaar zijn om een 
bescheiden winst te maken en € 5.000,00 af te gaan schrijven op onze inventaris. 
 
Lopende zaken: 
In het afgelopen seizoen is er gestart met het team arbitrage. Het doel van dit team is het 
bevorderen van de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van scheidsrechters rondom de 
wedstrijden. Het beleid hiervoor is geformuleerd en staat op de website. Ook werden er diverse 
acties ingezet waaronder een informatiesessie over de 
spelregels, een verbetering van het aanstellingsbeleid en het actief zoeken naar nieuwe 
scheidsrechters. Over het algemeen kunnen we stellen dat de doelstelling redelijk goed gehaald  
In mei 2018 verscheen het laatste nummer van het clubblad Tikkie T’rug. Door de hoge kosten die 
het met zich meebracht, zag het bestuur zich genoodzaakt deze beslissing te nemen.  
Er wordt naarstig gewerkt aan een nieuwe website, die onder andere dienst gaat doen als 
informatiedrager voor alle leden. 
Het bestuur is bezig met het maken van een masterplan om alle belangrijke vacante 
vrijwilligersfuncties ook in de toekomst door bekwame mensen in te laten vullen. De verjonging 
binnen het bestuur en enkele commissies is hiervan al een voorbeeld. 
 



Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe Normen en Waarden commissie. De 
commissie wordt daarbij ondersteund door Jozef Kindt, een afvaardiging van de KNVB. Regelmatig 
komt de commissie bijeen om de statuten, de VOG, vormgeving en al wat meer ter tafel komt te 
bespreken. 
 
Overige belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde: 

➢ Tijdens de bestuursvergadering in september 2017 werd de oprichting van de 
supportersvereniging De Harde Kern bekend gemaakt. Deze vereniging is opgericht door 
Willem van Duin, Jos Vink en Ron van Maris. Doel is om alle elftallen te ondersteunen, met 
de nadruk op de eerste selectie van de zaterdag en zondag. Verder ook om De Zilk weer bij 
het voetbal te betrekken. 

➢ Na 12 jaar bestuurslidmaatschap nam Fred Meiland afscheid. Hij ontving van de heer 
Wekers namens de KNVB de Zilveren Waarderingsspeld. 

➢ Tom van Hal werd benoemd als de opvolger van Fred. Hij wordt bestuurslid jeugdvoetbal. 
➢ Henk Jansen tekende voor 3 jaar bij als penningmeester. 
➢ Rick Koppen is de opvolger van Roy Opdam, die na 8 jaar voorzitterschap van de 

Sponsorcommissie, besloot om te stoppen met deze taak.   
➢ André Korfage wordt benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn jarenlange 

vrijwilligersfunctie in de veldcommissie. 
➢ Lars Opdam wordt benoemd tot Lid van Verdienste voor 18 jaar begeleider en leider van 

het Jeugdkamp. 
➢ In december 2017 houdt Van Nispen haar eerste Kerstveiling die het mooie bedrag van      

€ 2000,00 opgebracht heeft. 
➢ Op 7 januari 2018 werd de Zilker Nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine van de 

tennisvereniging. Hierdoor werden twee tradities doorbroken: niet op 1 januari en niet in 
De Spil. Het werd een zeer geslaagde middag, waar ook de Zilker van het Jaar werd 
verkozen. Hans Meskers kreeg deze eer toebedeeld. 

➢ In april 2018 overleed oud-speler van het eerste elftal Jaap Hoogkamer. Daarna bleef hij 
een trouw supporter. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen DIOS 1 werd 1 minuut stilte 
gehouden. 

➢ In mei 2018 overleed na een kortstondig ziekbed Kees Borst, oud speler, supporter en 
vrijwilliger van onze vereniging. 

➢ In mei 2018 overleed oud bestuurslid Wil van der Werve. Voor de wedstrijd tegen ASC en 
diverse wedstrijden bij de jeugd werd een minuut stilte in acht genomen. 

 

 

 
Willy Heemskerk 

secretaris RKVV Van Nispen 

23 augustus 2018 

 

 

 

 

 


