
                 JAARVERSLAG RKVV VAN NISPEN, DE ZILK 2014//2015 
 

Nieuwbouw 
 
Seizoen 2014/2015 stond voornamelijk in het teken van de nieuwe accommodatie. Een paar 
maanden later dan verwacht werd het nieuwe complex op zondag 12 april officieel geopend. 
Voorzitter Tino de Groot en wethouder Hans Knapp onthulde hierbij de naam van de nieuwe 
kantine. Geen enkele andere naam kon tippen aan de oude naam. Ook het nieuwe onderkomen 
van Van Nispen heet “de Spil”’. De 12e april gaat de geschiedenis in als een fantastische feestdag, 
waar vele belangstellenden bij aanwezig waren. Deze dag wordt gezien als een mijlpaal in de 
clubhistorie. Immers aan jaren van overleg kwam een einde en met de nieuwe Spil gaat Van 
Nispen vol vertrouwen de toekomst in.  
 
Het natuurgrasveld baarde de kenners grote zorgen. Na uitvoerig overleg tussen de vele experts 
werd het veld grondig aangepakt met,  naar het zich nu laat aanzien, als gevolg een prachtige 
grasmat. Over de kunstgrasvelden niets dan lof. Deze velden scheppen voldoende ruimte om alle 
trainingen in te plannen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.  
 

Financiën 
 
Zoals uit het financieel jaarverslag zal blijken heeft Van Nispen een uitstekend jaar achter de rug. 
Weliswaar week de begroting enigszins af van de werkelijkheid, maar enkele onvoorziene 
inkomsten zorgden voor een prachtig resultaat. Van Nispen heeft na behoorlijke investeringen 
(inrichting kantine en bestuurskamer) geen schulden. Er is zelfs genoeg geld in kas om eventuele 
onvoorziene financiële tegenvallers ook volgend seizoen te kunnen opvangen.  
 

Voetbal 
 
Helaas zien wij de laatste jaren steeds minder nieuwe voetballertjes lid worden. Dit heeft 
voornamelijk met de vergrijzing van ons dorp te maken. Hopelijk start de gemeente snel met het 
woningbouwplan “de Zoutopslag”. Desondanks groeide het ledenaantal van Van Nispen. Dat is 
voornamelijk te danken aan de explosieve groei van het vrouwenvoetbal. In maart mocht de 
voorzitter het 100ste vrouwelijke lid van Van Nispen in de bloemetjes zetten. Sportief gezien was 
het afgelopen seizoen niet spectaculair. Zondag 1 beleefde een prima competitiestart met als 
hoogtepunt op 14 december de thuiswedstrijd tegen de latere kampioen Hillegom. Bijna 1500 
toeschouwers zorgden voor een uitstekende ambiance. Men sloot de eerste competitiehelft af 
met een uitstekende 2e plaats. Helaas werd deze prestatie in de 2e omloop niet gecontinueerd. 
Het door blessures geteisterde elftal eindigde teleurstellend op een 7e plaats. Het 2e en 3e elftal 
eindigde hoog in de middenmoot en deze elftallen kunnen terugkijken op een goed seizoen. 
Ook de vrouwen eindigde op een prima zesde plaats in de eindrangschikking. Op zaterdag speelde 
het afgelopen seizoen twee seniorenelftallen, twee veteranenelftallen en een vrouwenteam. De 
veteranen 1 realiseerde uiteindelijk de beste prestatie. Zij werden kampioen, ondanks het feit dat 
het tweemaal verloor van veteranen 2, die in dezelfde competitie waren ingedeeld. 
 
Bij de jeugd werden de F1 en de D1 kampioen. De D1 veroverde naast het kampioenschap zelfs de 
districtsbeker. Derhalve een unieke prestatie. Ook de andere jeugdelftallen beleefden een fijne 
competitie. Dat een ieder zich binnen en buiten de lijnen goed gedroeg blijkt uit het feit dat er 
geen zaken door de Tuchtcommissie behandeld diende te worden. 



Overige gebeurtenissen 
 
Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie werd Coby Pompe – Riem benoemd tot Lid van Verdienste 
van Van Nispen. Na ruim 17 jaar vrijwilligerswerk als wedstrijdsecretaris van de jeugd te hebben 
volbracht, stopte zij met haar “baan” bij Van Nispen. Zij werd node gemist in het familiebedrijf en 
zag geen kans meer om beide werkzaamheden te combineren. Een aderlating voor de vereniging, 
want Coby was al die jaren het visitekaartje van onze club op de zaterdag. Wij willen haar in dit 
jaaroverzicht nogmaals bedanken voor alle werkzaamheden die zij belangeloos voor Van Nispen 
heeft uitgevoerd. Het gevolg van haar vertrek was de geboorte van de zogenaamde gastvrouwen, 
die nu om beurten op de zaterdagochtenden de gasten van de tegenpartij ontvangen. Het maken 
van het wedstrijdoverzicht en het indelen van de velden wordt vanaf 1 januari verzorgd door de 
nieuwe wedstrijdsecretaris Patricia de Bruin. 
 
Op 12 maart nam het bestuur afscheid van de notuliste van de bestuursvergaderingen, Roxy 
Taskin. Na ruim 4 jaar het verslag van de bestuursvergaderingen te hebben gemaakt, kon zij dit 
vrijwilligerswerk niet meer met haar baan combineren.  
 
Op donderdag 2 april werd een extra ALV gehouden. De leden moesten toestemming geven over  
de verkoop en aankoop van de oude en nieuwe accommodatie, aan en van de Gemeente 
Noordwijkerhout. Unaniem gingen de aanwezigen leden akkoord met de aan – en verkoopprijs 
van € 162.000,00. Voor dit bedrag kwam de nieuwe kantine in de boeken te staan. Met hetzelfde 
bedrag verdween het oude clubhuis van de balans. Tijdens deze vergadering gaven de aanwezigen 
leden ook hun toestemming om de statuten van onze vereniging op sommige punten te wijzigen. 
Op donderdag 9 april werden de aankoop van het nieuwe gebouw, de verkoop van het oude 
gebouw en de vernieuwde statuten notarieel bekrachtigd. 
 
Op zondag 3 mei werd door de voorzitter, namens het bestuur, ook afscheid genomen van Bianca 
Smit. Bianca was jarenlang de rechterhand van Coby en vervulde al die tijd de functie van 
wedstrijdsecretaris van de senioren. Bianca wordt opgevolgd door Patricia de Jong. Ook werd op 
dezelfde dag afscheid genomen van clubicoon Jan Boereé. Jan was vanaf 1999 verzorger van de 
selectie. In het eerste jaar als verzorger maakte Jan het kampioenschap van Van Nispen 1 mee. In 
de afgelopen zestien jaar werd Jan een echte Vannispiaan. Ook Bianca en Jan willen wij in dit 
jaarverslag bedanken voor alles wat zij voor Van Nispen hebben betekend.  
Aan het einde van het seizoen verliet Jeugdtrainer Gert – Jan Oudshoorn Van Nispen. Hij verruilde 
zijn trainersbaan bij onze club voor een baan als jeugdcoördinator bij aartsrivaal Hillegom. Jammer, 
maar helaas. 
Ook heeft Ton van Meurs ons als leider verlaten. Jarenlang was hij leider van het elftal van zijn 
zoon Niels, en heeft dit met veel  positiviteit en enthousiasme gedaan. 
 
Op 17 mei 2015 werd de finale van de Haarlem Dagblad – Cup tussen Hillegom en EDO afgewerkt 
op ons complex. Deze wedstrijd lokte ruim 100 toeschouwers naar De Zilk. Het bestuur kreeg van 
de organisatie van de HD – Cup de complimenten voor een uitstekende organisatie. Buiten een 
spectaculaire wedstrijd kregen de toeschouwers uit de hele streek een prima visitekaartje van Van 
Nispen. Iedereen was onder de indruk van onze nieuwe accommodatie. En terecht.   
 
Tot slot bedankt het bestuur al haar vrijwilligers voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. 
Mede door hun inzet en de financiële bijdragen van alle sponsoren kan de vereniging blijven 
draaien. Het afgelopen seizoen gaat zeker de analen in als een bijzondere jaargang.  
 



Namens het bestuur, 
Willy Heemskerk, secretaris             


