
                                    JAARVERSLAG RKVV VAN NISPEN SEIZOEN 2015/2016 
 
VOETBAL: 
Het seizoen 2015/2016 is op het gebied van de voetbal een rustig jaar geweest met weinig in het 
oog springende gebeurtenissen. Zoals ieder seizoen werden toch een aantal elftallen kampioen.  
Bij de jeugd waren dit de B1, C2 en de MA1. Een mooie prestatie waar we trots op kunnen zijn. 
Bij de senioren waren er helaas geen kampioenen te huldigen.  
De Zon1 speelde een grillig seizoen. Het begin van de competitie was veelbelovend en zag het 
ernaar uit dat Van Nispen bij de bovenste vier zou eindigen. Aan het einde van het seizoen gingen 
een aantal wedstrijden achter elkaar verloren, waardoor het nog onnodig spannend werd om de 
nacompetitie te ontlopen. Uiteindelijk eindigde het vlaggenschip om een gedeelde zesde plaats. 
Ook het 2e elftal stelde het 3e klasserschap pas in de slotfase van de competitie veilig. 
Halverwege het seizoen kreeg het bestuur een verzoek binnen voor de oprichting van een nieuw 
senioren elftal op de zaterdag. Het nieuwe team (vooral spelers uit Noordwijk)  zou dan een 
standaard elftal op de zaterdag worden. Na een aantal intensieve gesprekken tussen spelers, 
bestuur en de KNVB  is besloten om dit elftal een kans te geven.  
 
ACCOMODATIE: 
Dit seizoen werd voor het eerst volledig afgewerkt in en op het nieuwe complex. Er is hard 
gewerkt om alle mankementen en kinderziektes te verhelpen. De bestuursleden algemene zaken 
en de nieuwbouwcommissie zijn hier hard mee bezig geweest. Als je afhankelijk bent van derden, 
zoals de gemeente en de aannemer, dan wordt het geduld regelmatig op de proef gesteld. 
Uiteindelijk zijn nagenoeg alle klussen opgepakt en ligt en staat het complex er prachtig bij. Hulde 
voor de mensen die hiervoor gezorgd hebben.  
Wat vooral in het oog springt zijn de prachtige foto’s die verwerkt zijn in zogenoemd raamfolie die 
aangebracht zijn als zonwering in de kantine.  
 
FINANCIËN: 
De cijfers laten dit jaar zien dat het steeds moeilijker wordt om de kosten af te stemmen op de 
inkomsten. De energiekosten zorgden ervoor dat we dit seizoen met een verlies van € 8.000,00 af 
moeten sluiten. Met de Stichting volgt binnenkort een overleg om te kijken wat wij moeten doen 
om deze kosten te beperken. Tijdens de vorige jaarvergadering is besloten om de contributie voor 
het seizoen 2016/2017 voor alle leden met € 10,00 te verhogen. Hierdoor is het de 
penningmeester toch weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Met nog genoeg 
geld in kas en schuldenvrij kan het bestuur na de voltooiing van de nieuwbouw tevreden zijn. 
 
OVERIGE GEBEURTENISSEN: 
 
Dit jaar heeft van Nispen meegedaan met de Zwaluwen Jeugdactie. Dit hield in dat er op een 
bepaalde manier geld werd ingezameld voor deze actie. Bij onze vereniging hield dat in dat van elk 
gemaakt doelpunt in de bekerrondes bij de jeugd er € 0,50 gedoneerd werd voor de Zwaluw Jeugd 
Actie. Dit resulteerde in een prachtig bedrag wat overgemaakt is wat gebruikt wordt voor een 
goed doel. Als dank voor onze bijdrage mochten wij 4 spelertjes aandragen die tijdens de Johan 
Cruijf Schaal afgelopen 31 juli mee mochten lopen aan de hand van de Feyenoordspelers. Een 
prachtige belevenis voor deze kleine spelertjes! 
Zoals ieder seizoen het geval is, hebben we dit jaar ook weer afscheid moeten nemen van een 
aantal vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de vereniging. 
Vermeldingswaard is dat Trudy van den Berg stopt met het coördineren en trainen van de mini’s. 
Dit heeft ze jarenlang met veel toewijding en enthousiasme gedaan. 



Verder is vanaf komend seizoen Albert vd Burg geen trainer meer van Zon2, maar gaat hij komend 
seizoen verder als jeugdcoördinator. Samir Krupic volgt Albert op als trainer van het 2e 
zondagelftal.  
Nico van Kampen, oud - speler en ex - vrijwilliger kwam dit jaar op 86- jarige leeftijd te overlijden.  
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een seizoen waar door veel vrijwilligers hard is gewerkt om 
de vereniging goed te kunnen laten draaien. Hulde en dank voor iedereen die zich heeft ingezet 
voor onze club Van Nispen.  
 
Willy Heemskerk. 
Secretaris RKVV Van Nispen 
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