
JAARVERSLAG SEIZOEN 2008-2009

Het afgelopen jaar is weer ten einde, en we kunnen op een goed, 
sportief jaar terugkijken. Er is weer het een en ander gebeurt in 
onze  vereniging.  Hieronder  volgt  een  overzicht  van  de 
bijzonderheden.

Sponsoractiviteiten: zie  het  jaarverslag  Sponsorcommissie 
zoals te lezen in het Tikkie T’rug en op de site.

Activiteiten:  zie  het  jaarverslag  Activiteitencommissie  in  het 
Tikkie T’rug en op de site.

Vrijwilligers en leden:

Helaas hebben we in dit seizoen afscheid moeten nemen van een 
drietal mensen.
In november 2008 overleed Theo Verlaan. Theo was vele jaren 
jeugdleider, materiaalman, lid van verdienste en de laatste jaren 
gastheer van de tegenstanders van de jeugd op zaterdag.
In april  2009 overleed Jopie Meiland. Jopie was jarenlang een 
supporter van Van Nispen in het algemeen, maar van haar zoons 
wel in het bijzonder.
In augustus 2009 overleed Ben Post. Een man die op zijn manier 
altijd klaarstond voor Van Nispen.

Henk  Floris  nam  definitief  afscheid  als  lid  van  de 
sponsorcommissie  en  werd  in  september  2009  in  de 
bestuurskamer in het zonnetje gezet.

Theo  van  Gijlswijk  heeft  het  afgelopen  jaar  een  Koninklijke 
onderscheiding gekregen voor al het vrijwilligerswerk dat hij heeft 
verricht, en nog steeds verricht trouwens! Ook voor Van Nispen 
doet hij heel veel goed werk, en daar zijn wij natuurlijk heel blij 
mee. Terecht heeft hij daarvoor een onderscheiding gekregen en 
daar zijn ook wij als vereniging trots op.

De kleedkamers werden weer opgelapt en ook de bestuurskamer 
kreeg een opknapbeurt. Er werd een heuse bar ingezet. Verder 
werd de verlichting behoorlijk verbeterd.

Het spreekt voor zich dat de vrijwilligersploeg de velden ook het 
afgelopen seizoen weer optimaal verzorgde.

Bestuursveranderingen:

Willy  de  Groot  werd  in  september  2008  tijdens  de  vorige 
Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd als secretaris van 
het  bestuur  als  opvolger  van  de  aftredende  Pieter  Geerlings. 
Pieter  werd  tijdens  dezelfde  vergadering  benoemd  tot  Lid  van 
Verdienste. 
Aad  van  der  Slot  nam  in  mei  2009  afscheid  als  bestuurslid 
Algemene Zaken en ook hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. 
Freek  Ruigrok  werd  voorgesteld  als  zijn  opvolger  en  zal  met 
goedkeuring  van  de  ALV  officieel  benoemd  worden  als  nieuw 
bestuurslid Algemene Zaken.
Henk  Jansen  stelde  zich  voor  de  komende  drie  jaar  weer 
herkiesbaar als penningmeester en Fred Meiland als bestuurslid 
Voetbalzaken. In beide gevallen ging de ALV akkoord.

Financieel: zie financieel jaarverslag.

Herinrichting Sportpark:

Tijdens de laatste ALV was wethouder Bas de Haas aanwezig om 
meer te vertellen over de plannen om Sportpark Wassenaar in de 
komende jaren  te  herinrichten.  Meer  dan praten  werd  het  nog 
niet, maar duidelijk werd wel dat in de komende jaren het een en 
ander zal  gaan veranderen.  De tennis en de voetbal  blijven in 
gesprek  met  de  Gemeente  Noordwijkerhout  om  deze  trein 
rijdende te houden.



Sportief:

Een belangrijk onderdeel, daar zijn we toch voor bezig nietwaar!
Het  eerste  elftal  deed lang mee om de prijzen,  maar  eindigde 
uiteindelijk op een zesde plaats in de competitie. Het contract met 
trainer  Anton  Wijsman  werd  in  december  2008  met  een  jaar 
verlengd tot juni 2010.
Het  tweede elftal  degradeerde naar  de reserves van de vierde 
klasse en ook de samenwerking met trainer Antoon van Hal werd 
verlengd tot juni 2010.
Het  derde  elftal  draaide  een  leuk  seizoen  en  eindigde  de 
competitie in de middenmoot.
Op zaterdag had het eerste elftal het moeilijk en eindigde op de 
onderste plaats, het tweede (de veteranen ) werden kampioen en 
het  derde deed lang mee om een plaatsje  te  veroveren  in  de 
bovenste regionen.

De dames hebben dit jaar heel goed gepresteerd. 
Ze eindigden als zesde in hun competitie.
Ook bij de meisjes begint het er al aardig op te lijken. Met veel 
enthousiasme gaan ze elke wedstrijd het veld op. Wij mogen er 
trots op zijn dat we in een paar jaar tijd vier teams neer kunnen 
zetten.

Bij  de jeugd waren de A-junioren lang in de race voor de titel, 
maar zij moesten helaas in de laatste drie wedstrijden afhaken.
De  B-junioren  werden  daarentegen  kampioen,  een  prima 
prestatie. Ook de E-2, de E4M en de F-1 ( voor de vierde maal op 
rij ) werden kampioen in hun competitie.

Verder  is  er  in  september  2008  voor  het  eerst  een  Open 
Oefendag gehouden voor de E en de F pupillen. Dit was een zeer 
geslaagde dag waar ongeveer 75 kinderen op afkwamen. 
Zeker voor herhaling vatbaar.

Ook is er een junioren-scheidsrechterscurcus gehouden. 
Elf scheidsrechters deden daar met goed gevolg aan mee. 
Als klap op de vuurpijl reikte Pieter Vink de diploma’s uit.

In oktober 2008 is er een afscheidswedstrijd geweest voor Frits 
Klinkenberg Dzn.

Helaas zijn er ook een aantal spelers mee gestopt. 
Jammer, maar de vereniging is blij met hun jarenlange inzet.
Deze spelers speelden in het derde en dat zijn: 
Hans van der Meer, Mark Freudenberg, Rob Hulsebosch en 
Leo van Elk. Laatst genoemde is zelfs 25 jaar leider geweest!

Als laatste wil ik, als secretaris, toch nog iets kwijt.
In  het  jaar  dat  ik  nu,  meedraai,  heb  ik  grote  bewondering 
gekregen voor alle mensen die zich op wat voor manier dan ook, 
inzetten voor Van Nispen.

Je staat er als buitenstaander niet zo bij stil dat de vereniging niet 
kan draaien zonder al deze mensen. De tijd en energie die veel 
mensen steken in de vereniging is bewonderenswaardig. Zonder 
namen te  noemen,  verdienen ze  allemaal,  stuk  voor  stuk,  een 
grote pluim. Dat het nog jaren zo door mag gaan, in een goede 
harmonie en met respect voor elkaar.

Willy de Groot-Heemskerk, 
secretaris Rkvv. Van Nispen. 

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2008-2009

De sponsorcommissie  bestond  aan  het  begin  van  het  seizoen 
2008-2009  uit  zes  leden.  Tijdens  het  seizoen  is  Jelle  van  der 
Linden  ons  komen versterken.  Een  uitstekende zaak  om “jong 
bloed”  toe  te  voegen aan routine.  Naast  deze zeven leden zit 
sinds kort Freek Ruigrok namens het bestuur de vergaderingen bij 
en  kan  dus  de  notulen  van  de  commissie  in  de 
bestuursvergaderingen  toelichten.  Korte  lijnen  en  duidelijke 
communicatie is in deze het streven. 



Het  doel  van  de  commissie  is  het  huidige  sponsorbestand  te 
beheren en uit te breiden. Een nobele taak in deze economische 
tijden. De commissie heeft echter energieke leden die hun best 
doen de doelen te realiseren. In de maanden april, mei en juni zijn 
de gesprekken gevoerd met de hoofdsponsors over de verlenging 
van de driejarige periode. Door uitbreiding van het aantal teams in 
de competitie moest er zelfs één hoofdsponsor meer “gescoord” 
worden. Het doet ons deugd dat deze opdracht geslaagd is! Bijna 
alle bestaande hoofdsponsors hebben hun steun aan Van Nispen 
verlengd en daar zijn we oprecht blij mee. 

Bijna  was  het  gelukt  om in  het  afgelopen  seizoen  het  gehele 
hoofdveld omzoomd te hebben met reclameborden. Dat lukte net 
niet.  Binnenkort  gaat  dat  wel  gebeuren:  voor  het  eerst  in  de 
geschiedenis van de club. De Club van 100 is een zeer stabiele 
factor. Ook het afgelopen seizoen waren alle 100 plaatsen op het 
bord  bezet.  Het  clubblad  Tikkie  T’rug  werd  in  het  afgelopen 
seizoen  voorzien  van  een  nieuwe  facelift.  In  sponsor  Druno  & 
Dekker is een uitstekend bedrijf gevonden die het clubblad geheel 
belangeloos in vierkleurendruk drukt. Daar waar clubs uit de regio 
hun clubblad niet meer (laten) maken, maar helemaal overgegaan 
zijn naar het digitale tijdperk heeft Van Nispen ervoor gekozen het 
clubblad  zelfs  nog  verder  te  optimaliseren.  Het  aantal 
adverteerders  is  eveneens stabiel  gebleven.  Het  doel  voor  het 
komend seizoen is  nog meer  adverteerders  te  vinden voor  de 
beschikbare full colour halve pagina’s. Vanwege het drukken van 
de  totale  oplage  kunnen  deze  dan  in  het  seizoen  2010-2011 
geplaatst  gaan  worden.  Al  het  papier  van  het  clubblad  (een 
behoorlijk bedrag) wordt gesponsord door Broekhof Verpakkingen 
uit Noordwijkerhout. Ook hiervoor hartelijk dank. 

Naast  bovenstaande  sponsormogelijkheden  hangen  er  ook 
vlaggen van bedrijven. Daarin is ook nog een slag te maken om 
dit aantal uit te breiden. Iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal is er 
een  nieuwe  wedstrijdbal.  Ieder  seizoen,  en  ook  het  afgelopen 
seizoen,  zijn  er  weer  Vannispianen  die  deze  bal  schenken. 

Fantastisch!  Het  jeugdkamp  wordt  sinds  een  aantal  jaren 
financieel ondersteund door de firma C.J. Ruigrok & Zn. 
Onwijs mooi dat zo’n honderd procent Zilks bedrijf dit jeugdkamp 
ondersteunt. Simon en Lian: thank you! 

Naast  de  reeds  genoemde  doelstellingen  wil  de  sponsor-
commissie het komend seizoen een LCD-scherm gaan realiseren 
en  deze  in  de  kantine  op  te  hangen.  Informatie  over  allerlei 
sponsors, reclameboodschappen, standen competitie, algemene 
informatie  die  niet  op  de  lichtkrant  terecht  kunnen,  stand 
klaverjascompetitie etc. zijn zoal items die dan getoond kunnen 
worden. 

Hans Keijzers,
Voorzitter sponsorcommissie 

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2008-2009

Het  seizoen  2008-2009  was  een  goed  seizoen  voor  de 
activiteitencommissie.

Het begon zoals gewoonlijk met de play-bek show in november, 
met een verrassend duo dat de eerste prijs won, namelijk Marieke 
Roeleveld en Ron van Maris als zijnde Shirley & Company met 
Shame-Shame. De zaal was goed gevuld deze avond en dat is 
ook nodig daar er genoeg mensen zijn die hun nek uitsteken om 
er een gezellige avond van te maken. Het feest duurde nog tot in 
de vroege morgen, tot zover niets nieuws onder de zon.

December begon minder goed, daar wij afscheid moesten nemen 
van Theo Verlaan. Theo was jaren actief voor onze commissie en 
was al jarenlang de Lotenverkoper bij uitstek. Eenieder heeft hij 
loten verkocht of je wilde of niet, hij kreeg je toch zover dat je er 
een paar of een boekje kocht.



Over loten gesproken de kerstloterij was weer goed er waren ruim 
zesduizend  loten  verkocht,  en  tijdens  de  traditionele  Kerstkien 
gingen de kienbriefjes als warme broodjes over de tafel. Ook met 
het rad van avontuur werden vele prijzen in de wacht gesleept of 
het nou een kerststukje was of een amaryllis.

De medewerkersavond is een avond voor de vrijwilligers van Van 
Nispen. Dit jaar was er voor een Franse avond gekozen, men kon 
genieten  van  de  wijnproeverij  van  Martijn  van  Opzeeland,  die 
verschillende wijnen bij  zich  had voor  de  liefhebbers.  Ook kon 
men diverse soorten Franse kaas proeven en natuurlijk mag de 
goochelaar en de tekenaar niet vergeten worden kortom een hele 
gezellige avond.

De commissie is in dit seizoen versterkt met Alida de Groot en 
daar zijn wij erg mee in ons nopjes, daar er komend jaar nog het 
een en ander gaat veranderen, maar daarover volgend jaar meer.
Het klapstuk van het seizoen was natuurlijk weer het Kees Bartels 
toernooi  met  negen  elftallen  waaronder  voor  het  eerst  in  de 
geschiedenis één heel dames team met daarin drie heren, want ja 
regels zijn regels! Het weer was goed, er was genoeg van alles 
en op het eind van de middag/avond ging iedereen weer tevreden 
op huis aan, te minste dat hopen wij. 

Wij bedanken bij deze alle vrijwilligers, artiesten en mensen die bij 
onze activiteiten zijn komen opdraven, zodat ook wij het gevoel 
hebben dat we het niet voor niets doen!

Freek Ruigrok.


