
 

 

Jaarverslag SV Vitesse’08 
 
Jaarverslag Algemeen bestuur 2019-2020 
 
Het bestuur bestond uit: 

− Voorzitter     Willie ten Haaf 

− Secretaris    Peter van As 

− Penningmeester   Frans Vos 

− Commissaris atletiek   Ton van Rijswijk 

− Commissaris atletiek   Henry van Mook/Tom Nell 

− Commissaris seniorenvoetbal  Rene Reintjes/Marco van Oorschot 

− Commissaris jeugdvoetbal  Mykel Kusters/Stef Hoeijmakers 

− Vaste Notulist AB vergaderingen Jos Toonen 
 
Vergaderingen 
Er is in het seizoen 2019-2020 in totaal 2 keer officieel  door het bestuur vergaderd. Daarnaast zijn er 
diverse coronagerelateerde overleggen geweest. 
Een groot gedeelte van het overleg dat gevoerd werd bestond uit de maatregelen en consequenties 
van de coronacrisis. 
  
Jaarvergadering 26-02-2020 
De jaarvergadering werd 37 leden bezocht. Hierin werden met name de (positieve) jaarrekening 
bekend gemaakt en  werd door de leden van de afdeling voetbal  akkoord gegeven voor een 
verhoging van de contributie van € 10,00. Tevens traden Henry van Mook, Rene Reintjes en Mykel 
Kusters af als bestuurslid en werden Tom Nell, Marco van Oorschot en Stef Hoeijmakers geïnstalleerd 
als nieuwe bestuursleden.   
 
Feiten 
Aantal betalende leden: 
  voetbal  atletiek 
- jeugd  252  18 
- senioren 119  77  
- donateurs 17  0 
 
Koningsdag 
Op 27-04-2020 was er dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen viering van Koningsdag op ons 
sportpark. 
 
Sponsoring 
Ondanks de coronacrisis zijn de sponsoren ons over het algemeen redelijk trouw gebleven. 
 

 
 
Jaarverslag 2020 Gennep Atletiek. 
 
In het afgelopen atletiekjaar (van januari tot en met december 2020) is het ledenaantal vrijwel gelijk 
gebleven. Het aantal jeugdleden ging van 10 naar 12, het aantal lopers bleef 77.  
 
Het jaar 2020 werd ook voor Gennep Atletiek getekend door de Corona pandemie. Gelukkig konden 
de trainingen -met een aantal beperkingen en aanpassingen- voor een groot deel normaal doorgang 
vinden, al werd het na afloop gezamenlijk koffie drinken node gemist. 
 



 

 

Trainingen werden verzorgd op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdagmorgen.  Op 
zaterdagochtend was ook een wandelgroep actief. De jeugd trainde op maandag en woensdag. Er zijn 
momenteel op voldoende trainers sterkte om het lopen in meerdere tempogroepen mogelijk te 
maken.  
 
Door de Coronaproblemen zijn alle wedstrijden, te weten de Ketelwaldtrail, de Genneperhuysloop, de 
Genneperheiloop en Kerstloop afgelast. 
 
De beginnerscursus van het voorjaar 2020 moest na een paar weken wegens corona worden afgelast, 
terwijl de afronding van de cursus van het najaar 2020 in het zicht van de eindstreep moest worden 
doorgeschoven naar een geschikt moment in 2021. 
 
De jaarlijkse 40+loop werd verplaatst naar het najaar en kon -evenals de jaarlijks afsluiting van het 
zomerseizoen in De Diepen- ondanks de maatregelen op een grote waardering rekenen.  
 
Vanuit het bestuur is dit jaar slechts 1 keer het Lopend Vuurtje uitgebracht; een nieuwsbrief voor de 
leden met een diversiteit aan onderwerpen. 
 
Op bestuurlijk vlak heeft heeft Tom Nell de voorzittershamer over genomen van Henry van Mook. Ook  
heeft Jan van Wissing definitief als bestuurslid afscheid genomen van de vereniging. Een punt van zorg 
blijft de opvolging voor wat betreft zijn activiteiten op sponsorgebied.  
 
Het gras van de sprintbaan is dit jaar vernieuwd en voorzien van een beregenings-installatie.  
 
 
 
Het atletiekbestuur 
 
 

Jaarverslag senioren teams Vitesse’08 seizoen 2019/2020 
 
Dit seizoen werd het 1ste van vitesse’08 ingedeeld door de KNVB in de 3de D klasse oost. Ook zijn 

enkele spelers, die waren vertrokken, weer terug gekomen om het 1ste te verstrekken ook heeft de 

trainer, Ales Jurcik zijn contract met een jaar verlengt. 

De voorbereiding op het nieuwe seizoen liep redelijke goed maar in de bekercompetitie werden we 

in de poelfase al uitgeschakeld. In de competitie begonnen we goed met een ruime overwinning 

maar na een nederlaag en een overwinning  werd de competitie wederom stop gezet in verband met 

de corona pandemie. Deze is ook niet meer hervat. 

De Dames van Vitesse’08  waren gepromoveerd van de 4de klasse naar de 3de klasse. Ook hebben de 

dames een positieve bijdrage geleverd met de actie van de vriendenloterij. Het seizoen werd 

afgesloten met een cocktail partij. 

Bij seniorenteam zijn 119 spelende leden. Er zijn 5 Heren teams 1 Dames team. Ook is er 30+ dames 

team actief bij Vitesse’08 dit team speelt op de vrijdag en is een combinatie team met Olympia’18 uit 

Boxmeer.  

 

Jaarverslag afdeling jeugd voetbal Vitesse’08 jaargang 2019-2020 
 
Jeugdorganisatie 



 

 

We zijn in 2017-2018 gestart met “Samen voor Succes” bij onze vereniging. De ingezette weg hebben 
we verder ontwikkeld en doorgepakt in 2018-2019.  Tevens is het voetbalkader veranderd t.o.v. het 
vorige voetbaljaar: 
Voorzitter jeugd: Mykel Kusters (<2019),  Stef Hoeijmakers (>2020) 

Coördinator  JO 17-19:  Patrick Arnoldussen 

Coördinator  JO 15:  Peter Lourensen 

Coördinator  JO 12-13:  Twan Lamers 

Coördinator  JO 10-11:  Roel Janssen 

Coördinator  JO 8-9:  Thomas Janssen 

Coördinator  JO7:  Marjolein Janssen 

Ingrid den Boer is verder gegaan met wedstrijdsecretariaat en heeft hierbij versterking gekregen van 

Siebert om dit samen in goede banen te lijden. 

De activiteitencommissie is uitgebreid (Gerlanda Vervoort, Debby Gosens, Jolanda Sluiters, Danielle 

Vullings, Collin, Gerwin Noij en Jasper) 

Vrijwilligers commissie veranderde in bezetting ( Gerben van Hassel, Marjolein Janssen en Brigitte 

Hermsens) om de inzet van vrijwilligers te stimuleren en taken evenredig te verdelen over de leden. 

De lief en leed commissie bleef intact en zorgde met hun attenties voor veel begrip en trots binnen 

onze vereniging (Plien, Marrell Michels en Melanie van Lendt) 

De materiaalcommissie bleef intact om ervoor te zorgen dat alle leden voorzien bleven van de juiste 

maat kledij en dat het niveau van de overige materialen hoog bleef. (Nico Bottenberg, Peter Bitter, 

Patrick Arnoldussen, Sonja Vrught, Hansje de Ruijter, Angelique Spikmans en Stef Hoeijmakers) We 

kunnen nog steeds trots zijn op de presentatie van onze jeugdleden in de vorm van een tenue, 

trainingspak en rugzak zijn ze het visitekaartje van onze club. 

 
Activiteiten 
De activiteitencommissie heeft samen met het jeugdbestuur diverse activiteiten georganiseerd. 

I.v.m. corona zijn de activiteiten anders georganiseerd en was het regelmatig niet mogelijk om hierbij 

publiek te mogen ontvangen. Toch vinden we het een groot compliment waard dat we voor onze 

jeugdleden nog deze activiteiten hebben kunnen organiseren: 

> zomervoetbal ( 4 zaterdagen in de zomervakantie) 

> keeper en techniek avond onder begeleiding van divers trainers 

> seizoen opening in september 2020 

> Sinterklaas avond tijdens trainingen voor de jeugd. 

> Spooktocht november 2019 

Teams 



 

 

Vanaf 2018-2019 werken we binnen Vitesse ’08 met tussencategorieën. We zorgen er hiermee voor 

dat we de teams meer intact houden en dat er meer gevoetbald wordt met leeftijdsgenoten. 

Hierdoor minder kans op verloop en een hoger niveau van de selectieteams. 

Tevens staat spelvreugde bij ons op een zeer hoog niveau en krijgen we hier veel positieve reacties 

op. 

Het aantal teams per categorie was als volgt gedurende het seizoen: 

JO 19:   1  

JO 17:  2 

JO 15:  3 

JO 13:  3 

JO 12:  2 

JO 11:  3 

JO 10:  3 

JO 9:  3 

JO 8:  3 

JO 7:  2 van 4 

In totaal hebben we 25 jeugdteams samengesteld in 2019-2020.  Dit is een stijging van 2 t.o.v. vorig 

seizoen. Ook de invulling van de begeleiding heeft gelukkig niet veel problemen opgeleverd zoals we 

in het verleden vaker constateerden. We hebben de teams de mogelijkheid gegeven om 2 x per week 

te kunnen trainen. Uitgangspunt is dat elk team minimaal 1x per week traint. Bijna alle teams trainen 

nu al 2 keer per week en nog een wedstrijddag. 

 

De competitie verliep goed door een goede ondersteuning vanuit het wedstrijdsecretariaat, trainers 

en leiders en uiteraard de ondersteuning op wedstrijddagen door onze toezichthouders. 

Toernooien 
We hebben in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd met de Zwaluw, VV Heijen en 

RKOSV Achates. Dit is door iedereen goed omarmd en uitstekend bevallen. 

Helaas geen grote veld toernooien in het voetbalkalenderjaar 2020  i.v.m. corona. 

 

JAKO Voetbalweek 
Ook deze activiteit is helaas geannuleerd i.v.m. corona. 

Jeugdopleiding 
Het werven van jeugdkader blijft veel energie en financiële armslag vergen. Hier hebben we de 

afgelopen jaren wel stappen in gemaakt met de invulling van een kader van coördinatoren en 

jeugdbestuur. Wel moeten we blijven borgen dat dit op het gewenste niveau blijft door genoeg 



 

 

financiële middelen te behouden en kritisch blijven kijken naa r het niveau van de trainingen. We 

blijven de standaardteams graag voorzien van gekwalificeerde trainers en en de overige teams 

voorzien van goede trainers/begeleiders. 

Kampioenen 
Helaas door de corona pandemie kunnen we maar 1 kampioen benoemen van de najaar competitie: 

Dit was  de 10-3 die kampioen werden in hun klasse. 

In afwachting wat de toekomst ons brengt qua virusgekte hebben we het volste vertrouwen dat we 

als de reguliere competities weer gestart mogen worden we weer wat kampioenen mogen 

toevoegen aan de rijtjes. 

Stef Hoeijmakers 

Voorzitter Jeugdvoetbalorganisatie vanaf  2019-2020 

 


