
                                  Jaarverslag RKVV Van Nispen 2018-2019 

 
Voetbal: 
 
Senioren: 
Het seizoen 2018-2019 ging van start met 5 zondagteams (waarvan 1 vrouwen) en 6 
zaterdagteams (2 senioren, 2 vrouwen en 2 veteranen). Ook dit jaar was de zondag 4 weer een 
combinatieteam met Vogelenzang. En dit seizoen was ook de Vrouwen zondag 1 een 
combinatieteam, en wel met Hillegom. 

Roy Schulpzand was de nieuwe trainer/coach voor de Zondag 1. Door de indeling van de KNVB was 
het voor de Zondag 1 een zeer rommelig seizoen. Helaas haalden we de 3e klasse hoog net niet. 
En ondanks de goede resultaten in de 3e klasse laag, hebben we ons pas in de 2e helft van de 
laatste wedstrijd echt veilig gespeeld. Uiteindelijk toch de 3e klasse ruim gehaald en lekker veel 
wedstrijden gewonnen. 

Het tweede elftal van de zondag heeft zeker weer goed gepresteerd in het afgelopen seizoen olv 
Samir Krupic. Met een mooie periodetitel als eindresultaat. In de nacompetitie bleek het verschil 
met de 2e klasse toch wel wat te groot. 

Het combinatieteam Vrouwen Van Nispen/Hillegom werd bij hun 1e seizoen direct kampioen. Een 
zeer spannende kampioenswedstrijd tegen de nummer 2 Altior werd thuis gewonnen en het 
kampioenschap kon worden gevierd. 

De Zaterdag 1 heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Met overmacht werd het kampioenschap 
van de 3e klasse binnengehaald. Het kampioensfeest kon op 20 april na de wedstrijd tegen CVC 
Reeuwijk definitief worden gevierd.  

Junioren: 

Het seizoen 2018-2019 ging van start met 9 jeugdteams (7 JO-teams en 2 MO-teams). Helaas 
hebben we na een aantal weken de JO10 moeten uitschrijven voor de competitie door gebrek aan 
spelers, maar gelukkig konden we dit team weer inschrijven voor de voorjaarscompetitie (na de 
winterstop). Na de winterstop zijn we ook gestart met een JO8 team, waardoor we op dat 
moment zelfs 10 jeugdteams actief hadden. Met grotendeels dezelfde groep trainers/leiders als 
het jaar ervoor, was de jeugdafdeling weer goed bezet met enthousiaste en ambitieuze 
vrijwilligers. Toch is ook hier merkbaar dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden die 
zich voor 1 of meerdere momenten per week aan een team willen binden. Zo hebben we bij een 
aantal teams het gehele seizoen openstaande vacatures gehad (trainer, assistent trainer, leider). 
Gelukkig zijn we ook dit seizoen wel weer in staat geweest om alle teams te laten trainen en 
wedstrijden te laten voetballen. Onderstaand wat leuke feitjes over het voetbalseizoen 
2018/2019: 

  

-          In de Najaarscompetitie zijn er 2 teams kampioen geworden. JO10 en JO15. De 
kampioenschappen zijn na de beslissende wedstrijd gevierd bij Van Nispen. 

-          Naast de kampioenschappen zijn ook de JO19, JO17 en JO13 2e of 3e geworden in de 
competitie waardoor ook deze teams na de winterstop in een hogere klasse zijn gaan 
spelen. 



-          In de Voorjaarscompetitie is er na een zeer onverwachte ontknoping 1 team kampioen 
geworden, de JO13. 

-          Ook dit seizoen moesten we nog wennen aan de nieuwe competitie opzet van de 
KNVB, de flexibele winterstop, die voor sommige teams weer erg lang was, en een laat 
einde in juni. 

-          De Penaltybokaal was ook dit seizoen weer een succes. De voorrondes in april waren 
bij veel jeugdteams erg spannend en de finale tijdens het Kees Bartels Toernooi was 
druk bezocht. 

-          We zijn dit seizoen begonnen met een regelmatig trainers-overleg onder leiding van de 
technische coördinator. Dit overleg heeft 4 keer plaats gevonden en stond volledig in 
het teken van het praten over “voetbalzaken” tussen de trainers onderling. De insteek 
van dit overleg is het niveau van de voetbalopleiding en de samenwerking tussen de 
verschillende teams verbeteren. 

-          Door afwezigheid van een Jeugd Activiteiten Commissie is er dit seizoen geen 
gezamenlijke activiteit geweest voor de jeugd teams. Wel hebben de standaard 
activiteiten voor de pupillen teams (Sinterklaas en Pasen) weer plaats gevonden. 

-          Aan het einde van het seizoen is er in samenwerking met Panna! Sterrenteam een 
talentendag georganiseerd bij VN. Deze talentendag was toegankelijk voor zowel 
Vanispianen, maar ook andere kinderen. De dag was, mede door het fantastische weer, 
een groot succes. 

Accommodatie: 
 
Afgelopen seizoen hebben we een aanpassing laten doen aan de muziekinstallatie. Vanaf heden 
kan men gebruik maken van een iPad waarop muziek via Sonos en/of Spotify kan worden 
afgespeeld. Dit zorgt ervoor dat de installatie een stuk simpeler te bedienen is. 
 
In samenspraak met de Sponsorcommissie is een nieuwe TV aangeschaft. Hierop kunnen wij 
komende jaren gaan adverteren voor onze sponsoren via Narrowcasting.  
 
Eind van het seizoen hebben we een inventarisatie gedaan van het ballenhok. Door de trainingen 
op het kunstgrasveld blijven de materialen langer goed waardoor we minder aan moeten schaffen. 
Toch vindt de veldploeg nog regelmatig ballen in de omliggende sloten. Laten we met zijn allen 
ervoor zorgen dat we dit melden bij de veldploeg. Zo kunnen andere trainers niet misgrijpen en 
houden we de de materialen netjes.  
 
Afgelopen jaar zijn we gestart met het versturen van de nieuwsbrief. Naast de enorme besparing is 
het bestuur zich er van bewust dat er altijd punten voor verbetering zijn. Het komend seizoen 
zullen wij ons hier over gaan buigen. 
 
Tot slot hebben we een aantal kleine zaken aangepast die de veiligheid in onze accommodatie 
vergroten. Zo zijn de nooduitgang-bordjes verstevigd en kan het koffiezetapparaat niet langer 
doorbranden. 
 
 



Financiën: 

We hebben de klus weer geklaard. Het resultaat was zelfs beter dan begroot. De 
winst voor afschrijving bedroeg € 14.832,00. Er is in plaats van de beoogde 
afschrijving van € 5.000,00 zelfs € 10.852,00 afgeschreven. Hierdoor is de winst na 
afschrijving uitgekomen op een bedrag van € 3.980,00. Naast de gebruikelijke 
kleine investeringen hebben we in dit seizoen wat grotere investeringen gedaan. 
Zo werd er een nieuwe 2e TV aangeschaft, een nieuwe grote picknicktafel en 
nieuwe prullenbakken voor op het terras. 
Vanwege de goede resultaten heeft het bestuur besloten om de beoogde 
contributieverhoging in ieder geval een jaar uit te stellen. Ook de kantineprijzen 
blijven ongewijzigd. Het totaal aan liquide middelen bedroeg op 1 juli 2019 ruim 
€23.000,-. 
Omdat de Stichting per 1 september is opgeheven was het dit jaar meer puzzelen 
dan voorheen om de begroting rond te krijgen. 
In het komende seizoen gaat onze vereniging rechtstreeks zaken doen met de 
Gemeente Noordwijk. Dit heeft als gevolg dat er een groot verschil zit in de 
begroting van voorgaande jaren en de begroting van komend jaar. Er verdwijnen 
hierdoor een aantal huidige grootboekrekeningen en er komen daarvoor een 
aantal nieuwe posten voor in de plaats.   
Met een begroting voor komend jaar van € 217.500,00 zal het wederom mogelijk 
zijn om een begrotingsoverschot te realiseren.   
 
Lopende zaken: 

⮚ De Normen en Waarden commissie krijgt steeds meer vorm in de huidige samenstelling. Er 
is een nieuwe voorzitter benoemd omdat de huidige voorzitter Lenneke de Groot haar 
voorzitters hamer neerlegt. Stefan de Groot gaat haar vervangen. De VOG aanvragen lopen 
voor de vrijwilligers die daar voor in aanmerking komen.  

 
 
Overige belangrijke zaken in chronologische volgorde: 

➢ Sonja Verloop is tijdens de ALV op 20 september 2018 benoemd tot Erelid van vv Van 
Nispen voor het 40 jaar beheren van de kantine. 

➢ Voorzitter Tino de Groot geef aan dat hij op 19 september 2019 aftredend is en niet 
herkiesbaar. 

➢ Rick van Koppen treedt toe als bestuurslid Sponsorzaken 

➢ De activiteitencommissie besluit in november 2019 om de Pleebek Show af te gelasten 
wegens gebrek aan voldoende deelnemers.  

➢ Jos Smit is benoemd tot Erelid van vv Van Nispen voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor 
de Sponsorcommissie en de club. 

➢ De nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de vereniging en de tennisvereniging is 
gehouden op zondag 6 januari 2018 in de voetbalkantine De Spil. Tijdens deze receptie zijn 
Coby En Lou de Haas uitgeroepen tot Zilkers van het Jaar. Door diverse evenementen te 
organiseren willen ze de gemeenschap verbinden en geld inzamelen voor Gambia. 



➢ In het afgelopen seizoen is overleden: Twee oud spelers van het  1e elftal uit de jaren 
zestig, te weten Flip Hoogkamer en Cor van Maris. Ook oud-speler Gerard van der Meer 
kwam in dit seizoen te overlijden. 

➢ Tino de Groot wordt op 31 mei tijdens het Kees Bartels Toernooi benoemd tot Lid in de 
orde van Oranje Nassau  

 


