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Secretarieel jaarverslag hoofdbestuur seizoen 2021 / 2022 
   
Inleiding: 
 

Business as usual? 
Zouden we na twee, door corona beïnvloedde, seizoenen eindelijk weer eens een 

jaar met een normale gang van zaken op het sportcomplex tegemoet kunnen 
zien? Nou…. Ja en nee! 
Na aanvankelijk een goede start kregen we in de maanden december en januari 

toch weer te maken met de gevolgen van corona en bleek het virus toch 
hardnekkiger dan gedacht. En opnieuw dreigden beperkende maatregelen weer 

roet in het eten te gooien. Maar in de loop van februari was er dan toch groen 
licht. 
Voor een groot evenement als de kerstcross en de nieuwjaarsreceptie kwam dit 

groene licht echter te laat en konden dus helaas wederom niet doorgaan. 

 

 

 
We kunnen terugkijken op een bijzonder seizoen met daarin o.a.: de aftrap voor 
‘Vrienden van VVS’ (opvolger Bielzenplan), een geslaagd 75 jarig jubileumfeest 

met activiteiten voor jong en oud, vele kampioenen op het veld en in de zaal, 
een helaas geannuleerde Kerstcross, de contracten met hoofdsponsor Schipper 

Kozijnen en met kledingleverancier SMP werden verlengd, een online clubquiz die 
toch fysiek kon worden gehouden, een heus KNVB voetbalfestival voor de jeugd 
en Marco Boots die als nieuwe hoofdtrainer werd gecontracteerd.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2021 hebben wij afscheid 

genomen van Co Scholten als voorzitter van VVS’46 en is Ruud Loos gekozen als 
nieuwe preses. Ruud heeft destijds aangegeven dat hij deze uitdaging graag 

oppakt maar dat hij niet eerder beschikbaar was dan 1 juli 2022. Erik Frerichs en 
Kees Berkhout, hebben in deze tussentijd de taken als interim-voorzitters 
waargenomen. Tijdens de laatste bestuursvergadering van dit seizoen was het 

dan zover en kon de voorzittershamer worden overgedragen aan Ruud.  
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Het aantal leden is redelijk stabiel tot een lichte groei in het aantal seniore leden. 

Totaal hebben we nu ca. 590 spelende leden.  
Gezien de druk op de veldbezetting is op 28 januari 2022 een verzoek bij de 

gemeente Opmeer ingediend om een 4e speelveld aan ons complex toe te 
voegen, zodat we met name op zondag ons (groeiend) aantal leden kunnen laten 
voetballen. 

Onze formele aanvraag betreft de opwaardering van het D-veld middels de 
aanleg van een kunstgrasveld. Een combinatie van factoren (een slechte 

waterdoorlatende ondergrond en een hoogwaterregime van sloten rondom het 
veld) zorgen ervoor dat het D-veld een (groot) deel van het seizoen niet 
inzetbaar is. Met de aanleg van een verhoogde toplaag en kunstgras snijdt het 

mes aan twee kanten: in het weekend kunnen we erop voetballen en daarnaast 
kan het ook effectiever en het gehele seizoen rond worden ingezet als 

trainingsveld. Veldverlichting is reeds aanwezig. 
Gelijktijdig hebben we een uitbreiding aangevraagd van het huidige 
parkeerterrein met nog eens 30 plaatsen. 

Daarnaast hebben we op 24 november 2021(gezamenlijk met buurtbewoners en 
Dorpsraad) bij de gemeente een verzoek ingediend om de Spanbroekerweg en 

het kruispunt bij onze in- en afrit veiliger te maken. 

 

Statistieken: 
In onderstaand schema zijn de getallen verwerkt met als periode  

oktober 2021 t/m oktober 2022. 
 

Spelende leden 

per 9-10-22: 

     

Leden Aantal Mannen % Vrouwen % 

Senioren 296 211 71% 85 29% 

Jeugd 301 223 74% 78 26% 

  Totaal:         

Leden 597 434 73% 163 27% 
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Afmeldingen  

9-10-2021 /  
9-10-2022: 

     

Leden Aantal Mannen % Vrouwen % 

Senioren 53 41 77% 12 23% 

Jeugd 41 27 66% 14 34% 

  Totaal         

Leden 94 68 72% 26 28%      
  

Aanmeldingen  

9-10-2021 /  
9-10-2022: 

     

Leden Aantal Mannen % Vrouwen % 

Senioren 59 47 80% 12 20% 

Jeugd 23 16 70% 7 30% 

  Totaal         

Leden 82 63 77% 19 23% 

 

  
Even Terugblikken: 
 

Veld 
We hadden dit seizoen bij de senioren maar liefst 9 heren- en 3 damesteams. 

Onze selectie stond wederom onder leiding van hoofdtrainer Larbi Loukou (1e) 
met als assistent Ron Luiken. (2e) 
De mannen van het 1e strandden uiteindelijk in de knock-out fase van de beker 

door een nederlaag tegen tweedeklasser JVC. In de competitie wisten ze 
aanvankelijk nog dichtbij FC Medemblik en Westfriezen te blijven maar na de 

stillegging van 3 maanden als gevolg van Covid 19 werd het beeld wat 
wisselvalliger. Goede wedstrijden tegen de koplopers werden afgewisseld met 
mindere resultaten in de derby tegen onze buren en tegen teams uit de lagere 

regionen. Dat leverde uiteindelijk een 5e plaats op zonder recht op nacompetitie.  
De vierde plek van VVS 2 van Ron Luiken en Henk Koopman leverde een 

promotiekans op via de nacompetitie. Maar helaas vonden ze in Hoogland tijdens 
de 1e ronde hun Waterloo.  
Onze Poolse vrienden, VVS 3, speelden niet onverdienstelijk in de 3e klasse. Een 

6e stek was het eindresultaat. 
Het derde selectieteam, te weten VVS 4, leverde onder leiding van Fons Veeken 

puik werk af. Erg knap van de mannen die promoveerden naar de 3e klasse!  
De kampioenswedstrijd werd gevolgd door een tocht op de platte kar door het 
dorp. 

De overige seniorenteams, te weten 5e, 6e 7e en VE1 konden over het algemeen 
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geen potten breken en eindigden veelal in de middenmoot. Het achtste deed het 

gelukkig wel beter dan het gemiddelde en zaten met hun 4e plek nog het dichtst 
bij de top. 

VR 1 deed goede zaken in de poulefase van het bekertoernooi maar in de 
competitie was het veel wisselvalliger. Goede resultaten werden afgewisseld met 
mindere. Maar al met al wel goed voor een vierde plek. 

Vr 2 eindigden op plek 8.  

Voor de mannen 35+ 7x7 is het alweer het derde kampioenschap op rij. 

Eindstanden senioren veld seizoen 2021/2022:                                                                 

TEAM  EINDSTAND  GESPEELD  PUNTEN 

H 1 5 26 41 

H 2 4 24 49 
H 3 6 20 31 

H 4 1 22 50 
H 5 6 22 32 
H 6 8 20 20 

H 7 10 22 15 
H 8 4 20 36 

VE 1 10 22 15 
VR 1 4 25 46 
VR 2 8 20 22 

 

 

Zaal: 
Twee heren- en maar liefst vijf damesteams dit jaar in de zaal. 
VVS 1 zaal is kampioen geworden in de 2e klasse! Het team van coach Boyd 

Stuij wist uit tegen Bluedesk met maar liefst 2-9 te winnen en promoveerde al in 
haar debuutjaar in de 2e klasse direct door naar de 1e klasse. Een soevereine 

titel, ruim voor concurrent LZVV/Sport 2000 
VR 1 werd na een zeer overtuigende 10-1 winst op Spirit 30 kampioen en daarna 

ging het los in de Oranjehal en kantine. 
In hun eerste seizoen in de zaal is Vrouwen 5 ongeslagen kampioen geworden. 
Presteren onder druk, daar hadden ze geen last van. Eén wedstrijd gelijk en de 

rest gewonnen en een totaal aantal doelpunten van maar liefst 232!  
Vr 2 werd verdienstelijk 3e. De overige senioren:H2, VR3 en VR 4 

draaiden mee met wisselen resultaat.  
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Eindstanden senioren zaal seizoen 2021/2022: 

Team Eindstand Gespeeld Punten 

H 1 1 16 36 
H 2 7 23 20 

VR 1 1 16 46 
VR 2 3 18 36 

VR 3 8 24 31 
VR 4 8 22 32 
VR 5 1 24 70 

                                 

Terugblik algemeen:  
 

• 28 Augustus 2021: VVS’46 wint het JuroUnirek Gemeentetoernooi. 
Na een 4-1 zege op Grasshoppers heeft VVS'46 voor het eerst sinds een 
aantal jaren weer het Gemeentetoernooi gewonnen! 

Na een moeizame start tegen DWB (3-3) en een zeer ongelijke strijd 
tegen AGSV (13-1) kwam het aan op de laatste wedstrijd. 

• 8 september 2021 heeft VVS'46 een compleet nieuwe website gekregen, 
die nog mooier en overzichtelijker is dan de vorige. Al het nieuws is direct 
beschikbaar op de website, maar ook op de nieuwe tv-schermen in de 

kantine. Zo blijven we nog beter op de hoogte van de activiteiten en 
resultaten van onze club. 

• 17 september 2021: Onze hoofsponsor zaalvoetbal, PC Schilder 
autoschade, heeft onze zaalteams VVS1 en JO13 in het nieuw 
gestoken. Eigenlijk was de shirtpresentatie al eerder voorzien, maar door 

corona al meerdere keren vooruitgeschoven. Nu er weer gevoetbald mocht 
worden was de presentatie en uitreiking van de shirts door Reier 

Vermeulen van PC Schilder Autoschade mogelijk. 
• 1 oktober 2021: Het kledingcontract met SMP SportsCare is met 6 jaar 

verlengd. Met het nieuwe contract maakten we ook de overstap naar een 

nieuw kledingmerk: JAKO. JAKO zal VVS de komende jaren (via SMP) in 
nieuwe oranje-witte tenues gaan steken. De eerste teams werden voorzien 

van de nieuwe sublimatieshirts. 
• 23 oktober 2021: Tijdens zijn verjaarsfeest werd Ton 

Bijman, bij ons beter bekend als Brook, vanwege zijn 

vele werk voor VVS’46 benoemd als Lid van Verdienste. 
Daarnaast is de eerste brug, die naast het kassahokje, 

nu vernoemd naar Brook. 
 
 

 
 

 
 

https://vvs46.us8.list-manage.com/track/click?u=95d15d3472e5ce384f078f58e&id=1fc9a99627&e=e2673e6522
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• Tijdens de ledenvergadering van 4 november 2021 heeft Co Scholten de 

voorzittershamer doorgegeven aan Ruud Loos. Vanaf volgend seizoen zal 
Ruud de voorzittersrol op zich nemen. Tot het eind van dit seizoen namen 

secretaris Kees Berkhout en penningmeester Erik Frerichs de rol als 
interim-voorzitter op zich. 

• 9 november 2021: VVS’46 mocht een mooie cheque van ruim €1000,- in 

ontvangst nemen van de RaboClubsupport actie. De welkome bijdrage 
werd besteed aan een scherm in de kantine ter vervanging van de oude 

beamer. 
• Op 23 november 2021 is Jan Bakker overleden. 

Jan heeft gedurende vele jaren zijn sporen binnen de vereniging VVS’46 

verdiend. Zo heeft hij als trainer de jeugd onder zijn hoede gehad, de 
dames en daarnaast een aantal jaren de training en begeleiding van de B-

selectie verzorgd. Bijna 20 jaar lang is hij de drijvende kracht geweest 
achter het beheer en de verhuur van de Oranjehal en ten aanzien van de 
kantine sprak hij ook een stevig woordje mee. Kortom: een hulpvaardige 

man, die van grote waarde is geweest voor VVS’46. 
Vanwege zijn verdienste voor onze vereniging is hij in 1997 benoemd tot 

vrijwilliger van het jaar en, om onze waardering voor zijn inzet te 
onderstrepen, is hij in 2004 is hij benoemd tot Lid van Verdienste. 

• Op zondag 28 november speelde VVS 1 thuis tegen De Blokkers. Omdat 

er, vanwege coronamaatregelen, geen toeschouwers langs de lijn mochten 
staan werd deze wedstrijd gestreamd en was VVS 1 live thuis te bekijken. 

• 29 november 2021: De KNVB maakte bekend dat er vanaf 4 en 5 
december in de A-categorie (prestatief) geen competitie gespeeld zal 
worden. Deze situatie zou uiteindelijk ruim 2 maanden duren. De 

wedstrijden in de B-categorie (recreatief) gingen (nog) wel door. De 
nieuwe corona-maatregelen betekenden ook dat er 's avonds, na 17.00 

uur, niet meer getraind kon worden. 
• Vanaf 19 december 2021 werden alle competities vanwege 

coronamaatregelen weer stilgelegd. Gelukkig mocht de jeugd t/m 17 jaar 
nog wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen tussen 05.00 en 17.00 
uur. Op deze tijdstippen was het complex hiervoor geopend. Kantine, 

Oranjehal en kleedkamers waren gesloten. 
• 16 December 2021: Met ingang van het seizoen 22/23 wordt Marco Boots 

de nieuwe hoofdtrainer van VVS’46. Zeker geen onbekende, want in het 
verleden was hij ruim 15 jaar speler van de VVS-selectie.  Ook heeft hij 
inmiddels een rijk verleden als hoofdtrainer van diverse clubs in West-

Friesland. 
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• December 2021: Opnieuw geen sportieve Kerst dit jaar. Na goed overleg 

met de gemeente, maar ook met grote teleurstelling heeft de organisatie 
moeten besluiten de kerstcross Opmeer te annuleren. Ontzettend jammer 

voor alle vrijwilligers, betrokken sponsoren en deelnemers. 
• Januari 2022: gezien de op dat moment geldende maatregelen was het 

ook niet mogelijk de nieuwjaarsreceptie door te laten gaan. 

• 17 Januari 2022: Enige versoepelingen werden aangekondigd in het 
COVID-19 beleid; Sporten in groepsverband mocht weer! Qua wedstrijden 

was het nog beperkt tot onderlinge wedstrijden, maar er kwam weer meer 
leven op het complex. De mondkapjesplicht en de coronacheck bij de 
entree kwamen snel daarna te vervallen. 

• Als opening van het VVS 75 jubileumjaar vond er zaterdag 12 februari een 
heuse VVS-clubquiz plaats. Een ouderwets clubgevoel met een volle 

kantine met grotendeels in oranje uitgedoste deelnemers. Het team "Het 
geweten" van oud-voorzitters Rein de Wit, Gerard Veeken, Jan Peereboom 

en Sjaak Huibers ging er met de eeuwige roem vandoor. 
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• Zondag 27 februari 2022: Pronkwerk Schildersbedrijf is al jaren de 

sponsor van VVS2. De heren werden voorzien van een nieuwe outfit en zij 
speelden voor het eerst in het nieuwe tenue.  
Vrouwen 2 speelt sinds deze zondag in een nieuw tenue met de naam van 

shirtsponsor QProjects en Tapijttegelshop van Daniël en Maureen Vaalburg  
• 1 maart 2022: Het 3e van VVS’46 heeft een inzamelingsactie 

georganiseerd voor de Oekraïne. Hulpgoederen konden worden afgeleverd 
op ons complex. Onze Poolse vrienden hebben er vervolgens voor gezorgd 
dat twee tot de nok toe gevulde auto’s zijn aangekomen op hun 

bestemming. Eén bus is naar Oekraïne gereden en de andere heeft 
hulpgoederen afgeleverd in Polen. 

• Zondag 13 maart 2022: Schipper Kozijnen verlengde het sponsorcontract 
met VVS’46 en de Kerstcross Opmeer 
Voorafgaand aan de echte West-Friese derby heeft Schipper Kozijnen 

zondag het 5-jarig sponsorcontract met VVS’46 en Kerstcross Opmeer 
officieel getekend. Na de ondertekening werd in nieuwe tenues de 

thuiswedstrijd VVS 1 tegen Grasshoppers 1 gespeeld. Schipper Kozijnen is 
al 20 jaar hoofdsponsor van VVS’46 en maar liefst 25 jaar hoofdsponsor 
van de Kerstcross! 

• Donderdag 24 maart 2022: Afgelopen donderdag vond de 1e avond voor 
de Vrienden van VVS'46 plaats. Commissielid Jan Vijn trapte de avond af 

en bedankte de Bielzenplancommissie voor hun jarenlange inzet. Vanuit 
het publiek werd duidelijk dat het Bielzenplan destijds bij het 50-jarig 
jubileum van VVS'46 werd opgericht. De Vrienden zetten deze jubilerende 

supportersclub nu voort. 
Tijdens de donateursavond vertelde oud-honkballer, talentontwikkelaar en 

sportcommentator Charles Urbanus bevlogen over zijn leven in de sport. 
Charles Urbanus onderschreef het belang van het verenigingsleven en 

doneerde na afloop direct zijn speaker-fee aan de Vrienden, die daarmee 
duurzame iniatieven ontplooien voor jong en oud. 
 

 

https://vvs46.us8.list-manage.com/track/click?u=95d15d3472e5ce384f078f58e&id=98556adda9&e=e2673e6522
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• 31 maart 2022: Nieuwe bolide voor Jaap Groot: 

Het nieuwe kunstgrasveld wordt keurig onderhouden door onze vaste 
vrijwilligersploeg. De gemeente zorgt ervoor dat zij kunnen beschikken 

over goed materieel om het onderhoud te doen. Op 31 maart werd zowel 
bij Grasshoppers als bij VVS’46, een nieuwe trekker afgeleverd voor het 
dagelijks onderhoud. Jaap Groot kan als vaste chauffeur dus weer heel 

wat uren maken op zijn nieuwe bolide en zo het veld in goede conditie  
houden. 

 

   
 
  

• 22 april 2022: VVS-mannen 7*7 kampioen 
De mannen van de 35+ 7*7 zijn een team dat voor velen onder de radar 

blijft, aangezien ze twee keer per jaar bij VVS spelen en dan ook nog op 
vrijdagavond. Hun prestaties waren echter opvallend, met het derde 
kampioenschap op rij. Zo'n 200 man konden de after party wel waarderen 

en waren niet weg te slaan uit het Huis van Oranje.  
• 22 april 2022: VR1 zaal kampioen 

Na een zeer overtuigende 10-1 
winst op Spirit 30 ging het los in de 
Oranjehal! VR1 werd kampioen. 
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Ze zijn niet weg te denken bij VVS'46, 

maar na dit seizoen hangen Peter Plak 
en Jos Wittenberg toch echt hun 

voetbalschoenen aan de wilgen.  
Ze werden in de bloemen gezet voor 
hun jarenlange inzet. 

 
 

 
 
 

 
 

 
• Op donderdag 28 april overleed Nico Vlaar, een trouw VVS'er. Naast 

voetballer acteerde hij als vlagger voor zowel het eerste als het tweede. 

Ook was hij actief als scheidsrechter. Tot zijn ziekte hem hierin beperkte, 
begeleidde hij op zaterdag de jeugdscheidsrechters en leerde hen zo de 

fijne kneepjes van het fluiten. 

 
• 18 mei 2022: In hun eerste seizoen in de zaal is Vrouwen 5 ongeslagen 

kampioen geworden. Presteren onder druk, daar hadden de dames geen 
last van tijdens de kampioenswedstrijd. Binnen 3 minuten werd de 

verlossende eerste treffer in het doel van de tegenstander gedeponeerd en 
binnen tien minuten was er al een ruime voorsprong gerealiseerd. 

• Mei 2022: Zaalvoetbalmannen kampioen! 

VVS 1 zaal is kampioen geworden in de 2e klasse! Het team van coach 
Boyd Stuij wist uit met maar liefst 2-9 te winnen van Bluedesk en 

promoveert al in haar debuutjaar in de 2e klasse direct door naar de 1e 
klasse. Een soevereine titel, ruim voor concurrent LZVV/Sport 2000. 

• 29 mei 2022: Dit weekend namen heel wat iconen van VVS'46 afscheid op 

de velden. Bij de selectie namen trainers Larbi Loukou en Ron Luiken en 
teammanager Sjaak Huibers afscheid. Daarnaast keerden Jeroen Kossen 

en Lars Apeldoorn terug naar hun oude club. VVS 2 ging verder zonder 
routiniers Michel Oud, Joris Maas en Frank Tool. 

https://vvs46.us8.list-manage.com/track/click?u=95d15d3472e5ce384f078f58e&id=1a306b8db4&e=e2673e6522
https://vvs46.us8.list-manage.com/track/click?u=95d15d3472e5ce384f078f58e&id=76c27fca83&e=e2673e6522
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• 5 juni 2022: Schipper Kozijnen Familietoernooi op 5 juni. 

Wat een spektakel! Wat een feest! Wat hebben we genoten van kantine 
personeel, EHBO-ers, BBQ’ers, de fantastische zanger Mokumse Danny, 
Corda banket voor de gesponsorde koeken in de tassen en alle 

deelnemers. Geweldig dat het allemaal weer kon zo’n familietoernooi. 
• 11 juni 2022: En na een jaar uitstel werd ons 75-jarig jubileum gevierd. 

Stralend weer en vrolijke 
gezelligheid: het was volop 
genieten van de vrijdag voor de 

jeugd en van de feestavond op 
zaterdag. De organisatie was een 

enorme klus geweest voor de 
jubileumcommissie en alle 

betrokken vrijwilligers. Naast alle 
voorbereidingen was het een 
enorme karwei geweest om de 

Oranjehal om te toveren naar 
feestzaal. En zondag was alles 

alweer zo goed als opgeruimd. 
• Voorafgaand aan de Feestavond werd er gevoetbald tussen de oud 1e 

teams van VVS’46 en Grasshoppers. De Hoogwouders kwamen met een 

jonger team, maar de kwaliteit bij VVS’46 was hoger en daarom was de 1-
0 overwinning (in Spanbroeker ogen) een terechte. Matchwinnaar was 

Sjoerd 'Zlatan' Overpelt, die van dichtbij binnen knikte na een perfecte 
vrije trap van Barry Bes. En dat ook nog eens vlak voor tijd; een mooi 
begin van de feestavond! 
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• 12 juni 2022: VVS 4 met 7-klapper naar titel 
De vraag werd al gesteld; kan Fons Veeken 25 jaar na zijn eerste titel met 

VVS 2 ook met VVS 4 kampioen worden in de reserve 4e klasse? Het 
antwoord was JA. Met een overdonderende 7-0 zege werd DWOW 2 
verslagen en werd de titel opgeëist. Erg knap van de mannen, die 

promoveerden naar de 3e klasse. De wedstrijd werd gevolgd door een 
tocht op de platte kar door het dorp. 

 

 
 

• Op 25 juni is Ineke Vriend-Ruijgrok is overleden. Zij was vanaf 2016 een 
aantal jaren het vaste gezicht in de keuken. Bijna iedereen bij VVS'46 

heeft wel eens een hapje bij Ineke besteld. Ineke in de keuken en haar 
Herman achter de bar; samen zorgden zij ervoor dat niemand iets te kort 

kwam in de kantine. 

 

 

https://vvs46.us8.list-manage.com/track/click?u=95d15d3472e5ce384f078f58e&id=b10df9886c&e=e2673e6522
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Ter afsluiting: 

Het is elk jaar weer een enorme uitdaging om zo’n jaarverslag samen te stellen 

zonder gebeurtenissen te vergeten. En bij alle zaken die vorig seizoen hebben 
plaats gevonden een afweging te maken of het überhaupt wel of niet opgenomen 

moet worden in dit verslag.  
Heb je wetenswaardigheden over onze jeugd gemist? Zoals inmiddels 
gebruikelijk worden deze opgenomen in het jaarverslag van de jeugdcommissie.  

Afsluitend is een bedankje aan iedereen die zich, op welke manier dan ook, heeft 
ingezet voor onze vereniging op z’n plaats.  

 
 
Sportieve groet, 

 

Namens bestuur VVS’46,  

 

Kees Berkhout (Secretaris) 


