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1. Opening voorzitter 
Namens het bestuur nemen C. Ket, R.H. van Amersfoort, M. van Rooijen en M. Lodewijks plaats voor de 
groep. Er is een grote ledenopkomst. De intekenlijst wordt bewaard in het archief. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de algemene ledenvergadering van 2022, in het bijzonder de 
ere leden en de leden van verdienste.  
Helaas zijn ons de afgelopen jaren enige leden ontvallen, Willem van Kuijk en Ferry Overstegen. Ook werd de  
club geconfronteerd met het plotseling overlijden van Dick Zwitser. De voorzitter vraagt daarom voorafgaand 
aan de agenda voor hen 1 minuut stilte.  
Vanaf 2019 heeft Schoten een zeer lastige tijd achter de rug. Corona heeft er ook bij Schoten flink ingehakt, 
hiermee gepaard gaande terugloop van inkomsten maar zeker ook verlies van leden. Met een klein bestuur 
was het hard werken om de boel draaiende te houden. Met name de financiële kant van het bestuur heeft 
ontzettend hun best gedaan om subsidies die door gemeente Haarlem en overheid aangeboden werden te 
verzilveren. Besturen is vooruitzien, maar wordt bemoeilijkt als er tegenslagen zijn, dan moet je repareren wat 
er mogelijk is en hoop je maar als bestuur dat je de juiste beslissingen neemt, niet elke beslissing werd het 
bestuur in dank afgenomen en dat hebben sommige leden ook aan het bestuur laten weten.  
Met trots deelt de voorzitter mede dat de sponsorcommissie kortgeleden sinds lange tijd weer een 
hoofdsponsor heeft kunnen begroeten, met ingang van volgend seizoen zal ‘Aanvoerdersband.com en 
Spartan Sportswear’  Schoten voor 5 jaar gaan ondersteunen.  
 
Hierbij opent de voorzitter de vergadering. 

2. Ingekomen stukken 
- Kort jaarverslag secretaris a.i. R. Vos 2021-2022. 
- Jaarverslag jeugdafdeling vv Schoten Seizoen 2021-2022. 
- Speerpunten Technisch Jeugd Coördinatoren. 
- Balans vv Schoten per 30 juni 2022. 
- Verslag kascommissie seizoen 2021-2022. 

3. Benoeming bestuursleden;  
Aftredend en niet herkiesbaar: R. Klarenbeek, M. Pieters. 
Roy Klarenbeek en Milko Pieters worden ‘in het zonnetje gezet’ en bedankt voor hun jarenlange inzet  
voor vv Schoten 
Aftredend en herkiesbaar: C. Ket, M. v. Rooyen, M. Lodewijks. 
De leden aanvaarden de aanstelling van de aftredende en herkiesbare bestuursleden. 
Toetredend: T. de Muijnck, R.F. Vos 
Theo de Muijnck en Raymond Vos stellen zich voor. De toetreding tot het bestuur wordt aanvaard  
door de leden. 

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/22 
Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan het verslag. 

5. Jaarverslag Jeugd 2021/22 
Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan het verslag. 
Tevens toegevoegd de speerpunten van de Technisch Jeugd Coördinatoren. 
Hoogtepunten, speerpunten: 
- Meerdere activiteiten om de jeugd te binden. 
- Volle 100% behaald bij de Grote Club actie, wederom door veel inspanningen van Henk Vink. 
- De start van de TJC’s Justin Luiten en Martijn Prinsen heeft geleid tot een ledengroei en betere begeleiding 
van jeugdtrainers. 
- Ledenaantal bij de jeugdafdeling te vergroten door kwantiteit, daarna kwaliteit. De Pyramide weer 
opbouwen. 
- Saamhorigheid en commitment creëren (VOG, trainerscursus, betrekken ouders en betrekken bovenbouw 
bij onderbouw). 
- Uniformiteit, sociaal maatschappelijke rol en onderlinge versterking afdeling binnen de jeugdopleiding. 
- Uitbreiding met vrijwilligers is nodig bij het begeleiden van de jeugd en binnen de JC. 
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6. Jaarverslag penningmeester 2021/22 
Het jaarverslag, balans per 30 juni 2022, is voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld. 
Menno van Rooijen licht de balans tijdens de vergadering toe. Ondanks het moeilijke jaar is de balans 
positief. Er zijn geen externe schulden. 
Michiel van der Plas van de jeugdcommissie merkt op dat het bedrag van de activiteitencommissie anders is. 
Menno van Rooijen geeft aan dat het hier het seizoen 2021-2022 betreft.  De jeugd kan beschikken over de 
gemaakte opbrengsten. 

7. Begroting seizoen 2022/23 
Dit seizoen zal er een verlies zijn, onder andere door de gestegen gas-, en elektrakosten. Hiervoor is nog 
geen bijstand. De voorzitters van de Haarlemse voetverenigingen hebben bijstand bespreekbaar gemaakt bij 
de gemeente Haarlem. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. 
VV Schoten is volop bezig om de inkomsten voor het volgende seizoen te vergroten. Inzetten op o.a. aanwas 
leden, activiteiten, sponsering, een nieuwe selectie. 

8. Verslag financiële commissie, samenvatting verstuurde verslag 
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Marselje, Wijnand en Hokke heeft dit jaar de boeken voor 
het seizoen 2021-2022 gecontroleerd en in orde bevonden. Tevens zijn de voorgaande seizoenen bekeken.  
VV Schoten heeft de coronaperiode goed doorstaan. Het eerste team is dit seizoen uit de competitie 
genomen. Door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren kan vv Schoten dit seizoen doorstaan. De 
kascontrolecomissie is erg tevreden met de activiteiten die worden ondernomen om meer kantineopbrengsten 
te genereren. De kascontrolecommissie adviseert om over te gaan op een cashless omgeving. De gemeente 
Haarlem heeft de verlichting rond de velden vervangen door LED wat een besparing zal opleveren. Echter 
blijven de de stijgende energieprijzen een onzekere factor. Advies is om alle leden en bezoekers te wijzen op 
hun gedrag aangaande energiegebruik. Deuren sluiten, lichten uitzetten, kort douchen. Houdt vv Schoten 
financieel gezond. 
De begroting is akkoord en het bestuur wordt decharge verleend.  

9. Huldiging jubilarissen  
Onderstaande jubilarissen zijn geëerd tijdens de vergadering en hebben een geschenk van de club 
ontvangen: 
25 jaar lid: 
Edwin Vink 
40 jaar lid: 
Donald van de Eijkhof, Piet Hes  en Jeroen Pelser 
Jenny Smit kon helaas niet aanwezig zijn en heeft zich afgemeld. 
50 jaar lid: 
Ed van Dijk, Dirk Jan Horn, Herman Huis in ’t Veld, Peter de Ridder en Roy Klarenbeek  
60 jaar lid: 
Ronald van Amersfoort 

De heer Rinus Schild is 75 jaar lid en niet aanwezig. Charles Ket en Ronald van Amersfoort gaan binnenkort 
bij hem langs. Het voorplein wordt vernoemd naar Rinus Schild. Het straatnaambord met daarop de tekst 
Rinus Schildplein is al aanwezig. 
 
Henk Steenbergen en Roy Klarenbeek worden vanwege hun jarenlange tomeloze inzet voor de club 
aangedragen als lid van verdienste. De leden gaan hiermee akkoord. Het bord met de ereleden en leden van 
verdienste wordt hierop aangepast. Bij de aanpassing van het bord zal J.W. de Bok naar ere leden worden 
verplaatst. 

10. Beleid bestuur  
Aan het eind van vorig seizoen zijn wij als club geconfronteerd met een terugloop van 23 selectiespelers van 
de zondag selectie. Sommige spelers hebben zelfs op de laatste dag besloten onze club te verlaten. We 
hielden ongeveer 16 spelers over voor de selectie. Dit bleek niet genoeg om op 3e klasse niveau te kunnen 
presteren. Helaas heeft het bestuur voor dit seizoen de stekker uit het eerste elftal moeten trekken. Een zeer 
moeilijk besluit maar helaas onafwendbaar. Het beleid voor volgend seizoen is er op gericht om een nieuwe 
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selectie met veel oud schotenjongens weer aan de start te krijgen in de 4e klasse. De hoofdtrainer is hier al 
mee bezig. Hier ligt voorlopig de eerste prioriteit van het bestuur. Naar de staf rond de gehele selectie wordt 
nog gezocht. Hiermee is al gestart in samenspraak met de hoofdtrainer. 
Het ledenaantal is de laatste jaren achteruit gegaan. Het bestuur is bezig en zal alles in het werk stellen om 
deze aantallen weer in een opwaartse lijn te krijgen. Met 8 seniorenteams en diverse jeugdteams doen we 
zeker aardig mee maar er is zeker ruimte voor expansie zowel bij jong en oud! De gezelligheid die we nu  
uitstralen bij de senioren kan een belangrijke drijfveer zijn voor de groei bij de senioren. 
Bij de jeugd zijn we dit seizoen gestart met 2 Technische Jeugd Coördinatoren. De eerste maanden hebben 
vooral in het teken gestaan om te onderzoeken. Nu zijn zij vol aan de slag om en de organisatie en zeker ook 
de kwaliteit van onze jeugdafdeling op allerlei vlakken omhoog te krikken. Dit doen ze samen met een 
enthousiaste groep jeugdbestuursleden waarmee het bestuur prima aan het samenwerken is. 
Wat een steeds belangrijkere rol gaat spelen is dat alle leiders trainers in het bezit zijn van een  
“Verklaring Omtrent Gedrag”. Op dit moment hebben alle leiders en trainers deze verklaring in bezit.   
Tevens heeft het bestuur 2 vertrouwenspersonen kunnen vinden die door ouder of lid benaderd kunnen 
worden om een “mogelijk” incident wat zij hebben meegemaakt bespreekbaar te maken. Dit zijn  
Martin Bolwijn die inmiddels in het bezit is van een NOC/NSF certificaat, en Cockie van Rooijen. Wij zullen dit 
ook op de site vermelden. 
Vraag Michiel van der Plas: is er beleidsplan voor de lange termijn. 
Antwoord voorzitter: De laatste jaren is het moeilijk geweest om beleid te maken. Het bestuur is vooral bezig 
geweest met “brandjes blussen” en blijvend bijsturen. Een lange termijnplan ligt er niet. Hopelijk kan het 
bestuur nu met een nieuw plan aan de slag. 

11. Rondvraag 
Martijn Prinsen en Justin Luiten missen een kritische noot. Komt er een nieuwe vorm van besturen? 
Antwoord van de voorzitter is dat het beleid verder gezicht kan krijgen met meer nieuwe en jongere 
bestuursleden. Er komt nu te veel op de schouders van te weinig bestuursleden. De voorzitter nodigt Martijn 
en Justin uit om hierover in gesprek te gaan. Het overleg is ingepland op 16 januari 2023. 
Bert Buter oppert het bestuur per toerbeurt op de zaterdagen aanwezig te zijn om meer en beter contact te 
krijgen met de jeugd. 
Jaap de Bok vindt dat het bestuur er een positieve draai aan geeft. De basis is er om verder te gaan. 
Bedoeling is een positieve uitstraling naar buiten. Jaap adviseert het bestuur, de jeugdcommissie en de 
technisch jeugdcoördinatoren elkaar rugdekking te geven. 
Jaap de Bok adviseert het bestuur om pv-panelen op het dak van de kleedkamers te zetten. Dan staan ze uit 
de lijn van ballen die op het dak kunnen komen. Jaap geeft de gegevens van zijn contactpersoon voor 
panelen door. 
Er wordt gevraagd naar het rookbeleid en een algeheel rookverbod voorgesteld op de club. Nu is het alleen 
op zaterdagen tot 13:00uur verboden. Er wordt een voorbeeld gegeven dat niet iedereen zich daaraan houdt. 
De voorzitter geeft aan dat het wachten is op een algeheel rookverbod van de KNVB. NOC/NSF is daarmee 
bezig. 
Nick van der Zwaan stelt voor de nieuwsbrief weer in het leven te roepen. De voorzitter geeft aan dat we dit 
zeker 1x per kwartaal willen doen en gaat nog kijken hoe dit verder wordt ingevuld. 
Martin Lodewijks spreekt zijn waardering uit voor de positieve bijdrage die de senioren ploegen leveren.  
Edwin Vink vraagt naar het royement van Bilal n.a.v. alle ongeregeldheden. Dit kan nu niet meer, want het 
moet vooraf worden aangekondigd. Bilal is in ieder geval niet meer welkom bij vv Schoten. 
Paul Marselje bedankt bestuur voor het harde werken. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering 
 

Bijlage: 
- Kort jaarverslag secretaris a.i. R. Vos 2021-2022. 
- Jaarverslag jeugdafdeling vv Schoten Seizoen 2021-2022. 
- Speerpunten Technisch Jeugd Coördinatoren. 



Kort Jaarverslag Secretaris a.i. R. Vos 
 
- Van de start / eerste helft van het seizoen heb ik weinig mee gekregen, volgens mij nog 
onderhevig aan coronabeperkende maatregelen. Al met al daardoor een moeilijk 
(financieel?) jaar. 
- Veel wedstrijden afgelast door corona bij voetbalteams. 
- Gestart met 8 seniorenteams heren (Zondag 1,2,3 en 4 / Zaterdag 1,2 en 3 / Veteranen 
35+ 1) en 1 damesteam (Vrouwen 1). 
*Zaterdag 1 per maart 2022 terug getrokken vanwege te weinig animo; 
*Zaterdag 2 kampioen geworden; 
*Zondag 1 gedegradeerd vanuit de 2e klasse naar de 3e klasse; 
*Opzeggen/ontslag hoofdtrainer Remco Hoek – vervelende afsluiting ongelukkig seizoen; 
- Januari 2022 – Raymond Vos aangesloten bij het wedstrijdsecretariaat voor de senioren. 
- Februari 2022 – Gestart met verandering beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, 
preventief beleid. 
*Invoeren VOG; 
*Aanstellen, op zoek naar vertrouwenscontactpersonen; 
- Per 1 juni 2022 – Roy Klarenbeek gestopt als secretaris. 
- Per 1 juni 2022 – Raymond Vos neemt de secretaristaken waar. Website en info mailbox 
door Nigel Lie Kwie en Raymond Ket  
- Juni 2022 – Kunstgras hoofdveld vervangen. 
 



JAARVERSLAG JEUGDAFDELING VV SCHOTEN SEIZOEN 2021-2022 

 
 
Teams 
 
Bij de start van het seizoen 2021/2022 zijn in totaal 7 teams ingeschreven. 
Onderverdeling per categorie: 
JO19-1, JO17-1, JO14-1, JO12-1, JO11-1, JO11-2 en JO9-1. 
 
Dit betrof tevens het laatste seizoen als trainer voor Wanda v Dijk, Martin ’t Klooster, Jan 
van Marsbergen en Dion Nikolaidis. Namens de JC nogmaals bedankt voor jullie inzet! 
 
Activiteiten  
 
In de loop van het seizoen zijn er diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. 
Dit mede door opbrengst Grote Clubactie, Plus actie, bijdragen van Vrienden van Schoten en 
inzet de Activiteiten Commissie.  
 
Hieronder een opsomming van de activiteiten: 

 Open dag/middag Oktober op 6 oktober 2021 
 Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd, broertjes en zusjes 
 Paaslunch & activiteit voor gehele jeugd   
 Met de hele jeugd naar wedstrijd Telstar en AZ geweest  
 Topscorersklassement voor de jeugd 
 Seizoensafsluiting / Bowlen gehele jeugd 

 
Toernooien 
 
Diverse teams hebben deelgenomen aan toernooien. 
De JO14-1 is naar Duitsland geweest. Mede door de organiseren vanuit teambegeleider Paul 
Steenkist was dit  zeer geslaagd. 
 
Financieel overzicht jeugdafdeling  
 
De jaarlijkse activiteiten en bekostigen hiervan dient de jeugdafdeling nauwkeurig in de 
gaten te houden wat wel financieel kan en wat niet. De grootste inkomstenbron is de 
opbrengst van de Grote Clubactie. Deze hebben nodig om de reeds genoemde activiteiten te 
van kunnen betalen. Afgelopen seizoen is de jeugdkas ook financieel ondersteund door de 
Vrienden van Schoten op sommige momenten in het seizoen. Hiervoor zijn we de Vrienden 
zeer dankbaar dat zij de jeugd van onze club een warm hart toedragen. Tenslotte niet te 
vergeten hebben we vanuit de club een aanzienlijke bijdrage gekregen van de Plus actie. 
 

 Het doel van de Grote Clubactie 2021/2022 is de volle 100% behaald. 
 Bijdrage voor de Plus actie door de jeugdleden en hun ouders is waanzinnig te 

noemen.  
 



 
Bijzonderheden 
 
Het overlijden van het tweelingzusje van Kick uit de JO14-1 en de impact dat het heeft gehad 
op het elftal, trainers en ouders en tegelijkertijd de band, die nog sterker is geworden bij de 
groep. 
 
Naast de activiteiten zoals hierboven aangegeven zijn de jeugdleden, met ondersteuning van 
Henk Vink en een aantal moeders, die actief zijn geweest met organisatie van de Grote 
Clubactie en de Plus actie. 
Allen bedankt voor jullie inzet!. Immers hierdoor creëren wij de middelen om activiteiten te 
blijven organiseren. 
 
Aandachtspunt  
 
Het wordt steeds lastiger om spelbegeleiders voor de jongste jeugd te vinden. Dit geldt ook 
voor het aantal vrijwilligers onder de ouders, die bij de jeugdafdeling zeer gewenst zijn zodat 
we met elkaar nog meer kunnen bewerkstelligen voor de kinderen. 
 
Tevens is uitbreiding van het aantal scheidsrechters wenselijk. 
 
Vooruitblik 
 
Ondanks de inzet van velen is het helaas het nieuwe seizoen niet gelukt om een volwaardig 
JO19-1 team op de been te brengen. 
 
In april van dit jaar zijn de TJC’s Justin Luiten en Martijn Prinsen gestart bij Schoten. 
Dit heeft al geleid tot ledengroei bij de jeugd en betere begeleiding van de jeugdtrainers.  
 
Daarnaast staan er ook weer de nodige activiteiten op de planning. 
 
JO15-1 & JO11-1 zijn het nieuwe seizoen 22-23 (fase 1) kampioen geworden. 
JO11-1 heeft dit kunstje in fase 2 dunnetjes overgedaan. 
 
Kortom wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.  
 
Op te vullen plekken bij de JC zijn: 
Secretaris, verantwoordelijk voor de verslaglegging van de JC bijeenkomsten (1x per 4 a 5 weken 1,5 
uur bijeenkomst) en het bijhouden van de actielijsten (half tot heel uur vastlegging). 
Lid algemene zaken, verantwoordelijk voor het voorkomen van losse eindjes (1x per 4 a 5 weken 1,5 
uur bijeenkomst) en aantal mailtjes of belletjes in de tussentijd. 
Leden Grote Clubactie ter ondersteuning van de “digitalisering” van de actie en fysieke 
ondersteuning van Henk Vink tijdens de lopende actie. 
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Speerpunten Technisch Jeugd Coördinatoren  

2022-2023-2024 

Justin Luiten & Martijn Prinsen 

 

Ledenaantal jeugdafdeling vergroten. 

15-06-2022   Aantal leden: 100  Aantal teams: 7 

01-09-2022   Aantal leden: 61  Aantal teams: 5 

18-12-2022   Aantal leden: 70  Aantal teams: 7 

Eerst zorgen voor kwantiteit, daarna voor kwaliteit. De pyramide moet weer opgebouwd 

worden. 

Positiviteit is key. Persoonlijke aandacht voor trainers, coaches, spelers en ouders moet voor 

ommekeer zorgen. Ook social media speelt een grote rol. Bereik op Instagram en Facebook 

groeit sinds 1 april 2022 maandelijks met zo’n 5 tot 10 procent. 

Bij VV Schoten is voor iedereen plek, zolang je je binnen onze normen en waarden gedraagt. 

 

Saamhorigheid en commitment creëren. 

- Verklaring Omtrent Gedrag: Alle trainers moeten per seizoen 2022-2023 een VOG 

aanvragen. 

- Vrijwilligerscontract (VOG gekoppeld). 

- Alle trainers krijgen de mogelijkheid een pupillen- of junioren trainerscursus te volgen. 

Hiermee willen we commitment creëren. 

- Faciliteren juiste werkomstandigheden: Ieder team heeft genoeg trainingsmaterialen, de 

kantine is zoveel mogelijk open tijdens trainingsmomenten en communicatielijnen zijn kort 

en helder.  

- Jeugd uit bovenbouw gaan we betrekken bij jeugd onderbouw: als scheidsrechter en/of 

trainer. 

- Ouders enthousiasmeren om vrijwilligerstaken op zich te nemen. 

 

Overige punten. 

- Uniformiteit: Ieder jeugdteam loopt in hetzelfde tenue en is herkenbaar voor omstanders.  

- Sociale en maatschappelijke rol: Ook kinderen zonder de juiste financiële middelen is 

welkom bij Schoten. We spelen bijvoorbeeld een facilitaire rol door middel van tweedehands 

schoenen en kleding. 

- Sponsoring: TJC is verheugd met aantrekken Spartan Sportswear als nieuwe hoofdsponsor. 

Waar mogelijk zetten wij sponsormogelijkheden door naar sponsorcommissie. 

- Jeugdcommissie: Contacten met jeugdcommissie lopen soepel. Elkaar versterken en 

ontzien van taken is het doel.  
 


