
VV Schoten 
Jaarverslag secretaris seizoen 2018 – 2019 
 
Voorwoord. 
Gezien mijn huidige functie van digitaal secretaris is het niet mogelijk om een compleet verslag van het vorig 
seizoen te maken doordat ik simpelweg te weinig fysiek aanwezig ben. De voorzitter zal dit in zijn toespraak 
beter kunnen verwoorden. 
De punten die ik persoonlijk wel kan beschrijven zal ik dan ook opnoemen. 
 
Evenementen 
- Het klaverjassen had ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als het seizoen 
daarvoor. Wanneer dit aantal niet zal stijgen zal helaas het besluit genomen moeten worden om te stoppen met 
deze traditie. 
- Diverse feesten zijn er georganiseerd die vrijwel allemaal geslaagd genoemd mogen worden. Dit geldt voor 
zowel de jeugd als senioren. 
- Naast de eigen feesten wordt de kantine ook af en toe gebruikt door derden. Een voorbeeld hiervan is Doortjes 
Bingo. 
- Hoe verder Ajax kwam in de Champignons League, hoe drukker deze wedstrijden werden bekeken in de 
kantine. 
 
Bestuur 
- Het innen van contributies blijft een probleem. Het is te zot voor woorden dat “leden” simpelweg niet betalen 
of erg laat. 
- Wij hadden vier senioren en een veteranenteam op de zondag en twee seniorenteams die later opgingen in een 
Veteranenteam en een uit de competitie halen van zaterdag 2.  
- Sponsoring Het aantal sponsors is redelijk stabiel gebleven, maar groei is nog altijd. 
nodig en gewenst.. Wij hebben nog volop ruimte voor banners op de site (dagelijks 
rond de 500 bezoekers) en Club TV (elke speeldag info en reclame op de tv) 
alsmede bordreclame langs het hoofdveld en Mini Arena.  
- Ontvallenen. Geen leden zijn ons ontvallen, maar wel Hennie van Amersfoort de vrouw van ons bestuurslid. 
- Vrijwilligers. Tot slot namens het bestuur weer veel dank richting de vrijwilligers binnen onze vereniging. 
Zonder deze mensen is het simpelweg niet mogelijk om VV Schoten voort te kunnen laten 
bestaan. 
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