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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 GZV WATERGRAS DD. 22 AUGUSTUS  2017 

 
 

 
Aanwezig  :  Anca de Rijk, Mariska Everling, Marijn van Moolenbroek (bestuur – penningmeester), Erik  
     Vlaanderen (bestuur – Secretaris), Han Overkamp (bestuur – Voorzitter), Hans Boonstoppel  
      (bestuur – Technische Zaken), Henk-Jan Evengroen (bestuur – Ledenadministratie), Sebastian  
      Spruyt (bestuur – Wedstrijdsecretaris), Bertus Overkamp, Arjan Bouwers, Marco de Wilde,  
      Nordin Tanoti, Sander de Jong, Tinne Lek, Mustafa Hariti, Matthias de Gier, Coert v/d Berg,  
      Oscar Schalk en Pieter de Jong. 
 
Afwezig met :  Stefan Bosma; 
kennisgeving          
 
Verslag   :  Erik Vlaanderen. 
 
Locatie   :  Watergras-clubgebouw, Aakwerf 42 te Gouda  
 

 
 
1. Opening 
 
  Nadat om 20.00 uur het reglementaire aantal ALV-vergaderdeelnemers (30% van de leden) niet aanwezig  
  was, heeft de voorzitter de vergadering conform het Huishoudelijk Reglement – artikel 28 – voor een  
  kwartier opgeschort, in afwachting van mogelijke laatkomers. 
     
  Aangezien ook het opschortingskwartier geen soelaas heeft geboden, wordt de vergadering om 20.15 uur 
  heropend – dan wel officieel geopend – met 19 leden, inclusief 6 bestuursleden, die de Algemene  
  Ledenvergadering 2017 van GZV Watergras vertegenwoordigen en aldus gerechtigd zijn om beslissingen  
  te nemen en voorstellen te doen aangaande het beleid van de vereniging en voorliggende vraagstukken. 
 
  De voorzitter, Han Overkamp, verwelkomt de aanwezigen en verwijst naar de agendastukken voor deze  
  vergadering die al eerder op onze website werden gepubliceerd. Overige benodigde documenten, zoals  
  verslagen e.d., worden ter plekke uitgereikt.    
 
2.  Mededelingen en ingekomen post 
 
  Er zijn geen bijzondere mededelingen te doen. 
 
3. Goedkeuring verslag van de ALV dd. 1 september 2016 
 
  De na de ALV van 2016 afgetreden secretaris heeft helaas geen verslag ‘nagelaten’. Aldus is er ook geen document  
  beschikbaar om goed te keuren. Eén van de belangrijkste besluiten in 2016 waarmee de leden in directe zin te  
  maken kregen, was de invoering van de teamcontributie. Het invoeringsproces is vrijwel probleemloos verlopen.  
 
4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn    
 
  Na jaren van zware onderbemensing was de bezetting binnen het bestuur Watergras het afgelopen seizoen  
  voor het eerst weer behoorlijk op orde. Dat gaf enige verlichting voor de al langer zittende bestuursleden. Een  
  hernieuwing van de samenstelling van bestuur is een proces dat moet groeien – wennen aan elkaar en aan de  
  luxe positie. Hoe meer mensen zitting hebben in een bestuur, des te meer meningen er zijn etc. Dat was niet  
  altijd even gemakkelijk, maar het gaat nu steeds beter. Het nieuwe bestuur heeft het seizoen 2016-2017 onder  
  andere de volgende onderwerpen behandelt cq. in behandeling genomen: 
 
  Teamcontributie 
 
  De Regeling Teamcontributie bevalt prima. Het scheelt veel werk bij de incassering van de verschuldigde  
  contributie. Er is nog wel een nasleep van wanbetalers uit voorgaande jaren, maar dat is een eenmalige kwestie  
  die het komende seizoen wordt opgelost.   
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4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn (vervolg) 
 
 Eigen sporthal en overleg met de Gemeente 
 
 Met de plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal en het overleg met de Gemeente Gouda daarover is  
  Watergras al meerdere jaren bezig. Een tijdrovend proces en ook behoorlijk irritant, vooral omdat we zo’n 2   
  jaar terug in een vergevorderd stadium waren met de realisatie van de plannen. De garantstellingen waren in  
  orde, de vergunning was rond, er waren bouwtekeningen geleverd, afspraken met bouwer Neptunes gemaakt  
  etc., totdat het Waarborgfonds Sport van Neptunes eiste dat de rente van de voorfinanciering zou worden  
  bijgesteld naar een meer gebruikelijke 4%. Neptunes bleef echter vasthouden aan 8½%, waarna diverse  
  discussies volgden en de onderhandelingen uiteindelijk stukliepen. Het Waarborgfonds trok zich terug, met de  
  Gemeente in haar kielzog. Alle mooie plannen verdwenen in de ijskast en in die situatie is tot op heden feitelijk  
  geen verandering gekomen.     
 
 Nadat het College B&W naar huis was gestuurd, gebeurde er een tijdlang helemaal niets en duurde het vele  
  maanden voordat weer een nieuw College was gevormd. Vanaf eind 2016 werden meerdere gesprekken  
  gevoerd met de nieuw benoemde wethouder, Jan-Willem van Gelder, die na intern overleg met 2 varianten op  
  de proppen kwam: de bouw van een permanente óf een semi-permanente sporthal. Watergras heeft zich – ook  
  al lange tijd daarvóór – hard gemaakt voor een semi-permanente hal, die de nodige voordelen heeft ten  
  opzichte van een permanente hal. Bijvoorbeeld de veel kortere bouwtermijnen, mindere investeringskosten en  
  de verplaatsbaarheid. Qua levensduur zijn er geen aanmerkelijke verschillen. 
 
  De Gemeente/ wethouder heeft het bestuur meegenomen bij de herstart van het project. Op haar beurt heeft  
  Watergras informatie vanuit de voorgesprekken en resultaten met diverse partijen met de Gemeente gedeeld  
  en werden exploitatie-overzichten aangeleverd voor het beheer van een kantine, de verwachte inschrijvingen  
  (bezetting,waaronder een aantal scholen, bedrijven, de KNVB, hockeyvereniging en andere Goudse sportclubs. 
 Op dit moment zijn er in het onderwijs belangrijke ontwikkelingen gaande v.w.b. het aantal verplichte lessen  
  lichamelijke oefening. En verder zijn uiteraard alle betrokkenen zich ervan bewust dat er een nijpend capaci- 
  teitstekort is aan sportzalen en –hallen.     
 
  De aangeleverde cijfers zullen worden doorberekend binnen de Gemeente. Daarna gaan we weer om de tafel.  
  Ook de politieke haalbaarheid speelt natuurlijk mee. Mocht er overeenstemming worden bereikt, dan zal de  
  Gemeenteraad daarover nog een besluit moeten nemen. 
 
  De exploitatie van de kantine is wel een essentieel onderdeel van de begroting. Van daaruit genereert  
  Watergras de noodzakelijke inkomsten. De vereniging mag er tenslotte ook wel wat aan overhouden! 
 
  Deelname teams en sportieve prestaties 
 
  Voorheen kwam Watergras binnen de reguliere KNVB-competitie en de Hallen-competitie tezamen uit met 36  
  teams. Dat aantal is inmiddels geslonken tot 26 teams. Voor een deel betreft dat teams en leden die moeite  
  hadden met het opbrengen van de teamcontributie, en daar hoeven we niet rouwig om te zijn…. 
 
 Daarentegen is het het komende seizoen weer gelukt om een damesteam op de been te brengen. We moeten  
  dat ook verder promoten. Het dames-voetbal was afgelopen jaar de snelstgroeiende tak van sport, mede door  
  het EK-succes van het nationaal dames-elftal. Er wordt naar gestreefd om de komende jaren meer dames naar  
 de vereniging toe te trekken.    
 
  Sportief gezien kon Watergras het afgelopen seizoen 2 kampioenen verwelkomen: Watergras-4 en Hallen-5. De  
  overige teams eindigden veelal in de middenmoot of een paar plaatsen daarboven. 
 Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de vereniging en de niveaus waarop wordt gespeeld, is besloten dat  
  het oude Watergras-4 in 2017-2018 verder gaat als Watergras-2 en daarmee promoveert naar de Topklasse. 
 
   Watergras-clubgebouw 
 
 Financieel liep het al een tijdje niet goed met het Watergras-clubgebouw. Twee jaar geleden vervielen  
  noodgedwongen de wekelijkse trainingen in sportzaal De Windwijzer, de toch al niet rooskleurige baromzet  
  verminderde, er mocht geen incidenteel gebruik (feesten, partijen) meer van het clubgebouw worden gemaakt, 
  vaste gebruikers/ onderhuurders haakten af toen de plannen voor de bouw van een nieuwe (Watergras) sport- 
  hal bekend werden etc. Dit alles terwijl de maandelijkse huur en de kosten van de Gemeentelijke voorzieningen  
  stelselmatig werden verhoogd.   
  Aldus heeft het bestuur ingaande 1 april dit jaar de huur van het clubgebouw opgezegd. Met de Gemeente is  
  overeengekomen dat wij het clubgebouw nog ‘bedekt’ mogen benutten en onze inboedel mogen aanhouden,  
  zolang zich geen andere huurder bij de Gemeente heeft aangediend.   
 Laten we daarom nog even goed in de rondte kijken met z’n allen…..… het zal de laatste keer zijn dat de ALV  
  van GZV Watergras in het pand Aakwerf 42 wordt georganiseerd. 
 
  Tot slot spreekt de voorzitter de hoop uit dat er snel een akkoord komt over de bouw van een semi-permanente  
  sporthal. Dan nemen we aan dat we in ieder geval ook over een nieuwe, eigen, vergaderruimte beschikken.
  
  Activiteiten Steunstichting Watergras 
  
 Teneinde de vereniging op verschillende gebieden te ondersteunen is de Steunstichting Watergras in het leven  
  geroepen. Te denken valt aan zaken als sponsoring, behandeling belangen spelers Watergras-selectie, regelen  
  subsidies, (eventueel) exploitatie en beheer nieuwe sporthal, ontwikkeling jeugd e.d. De activiteiten van de  
  Stichting zullen echter nooit terug te voeren zijn naar de vereniging. 
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4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn (vervolg) 
 
 Activiteiten Steunstichting Watergras (vervolg) 
  
 Dat betekent ook dat kosten van de Stichting niet ten laste van de contributies mogen worden gebracht.  
  Mocht er geld vrij vallen – bijvoorbeeld vanuit sponsoring – dan zal dat onder meer worden besteed aan  
  faciliteiten en nevenactiviteiten voor de leden, zoals de organisatie van een toernooi, inlassen van trainingen,  
  een leuke avond e.d. Dat soort zaken behoort ook tot de doelstellingen van de vereniging, mede ter verhoging  
  van de binding met de leden – een belangrijk aandachtspunt binnen het bestuur. 
 
  Toekomstige ontwikkelingen 
 
  Een beetje koffiedik kijken. Veel hangt af van de plannen voor de bouw van de sporthal, de uitvoering daarvan  
  en de toewijzing van het beheer. Dat heeft een financiële impact, consequenties voor het vrijwilligersbeleid en  
  de taken (ook voor het bestuur), het jeugdbeleid, mogelijke verstrekking van subsidies, de samenwerking met  
  de Steunstichting en nog veel meer. 
 
  Een 5-tal jaar geleden is een Beleidsplan opgesteld, dat op een aantal onderdelen achterhaald is, er zijn andere  
  denkrichtingen/ wijziging bestuur. Het bestuur buigt zich het komende seizoen over de omzetting van het  
  Beleidsplan naar een Meerjarenplanning, inclusief een Jeugdplan etc. Daarbij zullen we ons onder andere  
  focussen op onze visie, welke doelstellingen hebben we – noem maar op. Kortom, er is nog genoeg werk aan  
  de winkel.    
 
5. Verslag van de secretaris over het seizoen 2016-2017 
 
  De secretaris heeft over het seizoen 2016-2017 een schriftelijk verslag opgesteld, dat voorafgaande aan  
  de vergadering aan de aanwezige leden is uitgereikt. Voor een deel is de inhoud al behandeld onder  
  agendapunt 4. Het verslag is separaat toegevoegd (zie bijlage) en wordt toegelicht door de secretaris.   
 De aanwezige leden zijn akkoord met het verslag en de beantwoording van enkele vragen, waarmee het  
  verslag definitief is goedgekeurd en vastgesteld. 
   
6.  Verslag van de Kascontrole Commissie  
 
  Door verschillende omstandigheden heeft nog geen controle door de Kascommissie kunnen plaatsvinden. De  
  penningmeester zal de commissieleden op zo kort mogelijke termijn bijeen roepen voor de vereiste financiële  
  controle van de jaarstukken en het verlenen van décharge.  
    
7.  Informatie over de competitie, wedstrijdzaken, materiaal en andere aangelegenheden 

 
Aanvulling teamtassen 
 
Door de vereniging worden teamtassen in bruikleen gegeven aan nieuw aangemelde teams. Bestaande teams 
kunnen versleten, ontbrekend of kapot materiaal inruilen. Zij worden verzocht dergelijke zaken te melden bij de 
Ledenadministratie.   
 
Spelen in Watergras-tenue 
 
Voorheen hadden de kledingsponsors Kelme en AGLA maar 2 modellen tenues, thuis en uit. De nieuwe 
kledingsponsor, Voetbalshop.nl, kan – in het bijzonder voor de Hallen-teams – shirts met Watergras-logo in 
diverse kleuren leveren. Bestellingen worden gecoördineerd door het bestuur (om te voorkomen dat meerdere 
teams dezelfde kleur shirt kiezen). 
 
Hallen-competitie: scheidsrechters en andere zaken 
 
De Hallen-competitie/ zaaldienst dient – onder auspiciën van de KNVB – door de deelnemende teams zelf 
georganiseerd te worden. Op verzoek van Hallen-teams uit het verleden heeft GZV Watergras enkele scheids- 
rechters ter beschikking, die door de teams gezamenlijk worden betaald. Er loopt wel eens wat fout, in het 
programma, het optreden van de scheidsrechters of anderszins. Daarover worden soms klachten ontvangen. 
Het bestuur bekijkt op welke wijze voorkomende problemen kunnen worden opgelost.    
 
Er zijn minder Hallen-teams ingeschreven dan het vorige seizoen. Gevraagd wordt of het wellicht mogelijk is 
dat meer wedstrijden worden ingepland (bijv. 3X tegen elkaar spelen) dan wel dat de wedstrijdduur met een 
aantal minuten kan worden verlengd.  
Het KNVB-programma is nog in concept. De Wedstrijdsecretaris zal het voorstel aankaarten bij de competitie- 
leider van de KNVB. 
 
Watergras-1: verloop seizoen, budget, sponsoring en verwachtingen 
 
De eerste helft van het seizoen 2016-2017 verliep voor onze selectie niet slecht. Watergras-1 stond in 
november op de 4e plek in de Eredivisie. Maar na het doorvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen werd er 
vrijwel niet meer getraind en was er ook geen geld meer om oefenwedstrijden te organiseren. Zo ging het 
gestaag bergafwaarts met de prestaties, de motivatie en de plaats op de ranglijst. Uiteindelijk mochten we blij 
zijn dat we ons in de Eredivisie konden handhaven – het was kantje boord.  
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7.  Informatie over de competitie, wedstrijdzaken, materiaal en andere aangelegenheden (vervolg) 
 
Watergras-1: verloop seizoen, budget, sponsoring en verwachtingen (vervolg) 
 
Na afloop van het seizoen nam hoofdtrainer Samir Yaaqobi afscheid van Watergras en vertrok naar Groene  
Ster in Vlissingen. Inmiddels hebben we een nieuwe hoofdtrainer weten te charteren, Gerald Baars, die mede 
werd aanbevolen door Samir. Getracht zal worden om voor het begin van het seizoen toch nog enkele oefen-
wedstrijden te spelen. Een nadeel is dat de eerste thuiswedstrijd van Watergras-1 staat gepland voor 22 
september. Daarvóór spelen we twee uitwedstrijden, waaronder een bekerduel. 
 
Zoals al eerder aangegeven moeten we het doen met een beperkt budget. Daarover méér bij punt 8, het 
verslag van de penningmeester. We hebben weliswaar een nieuwe kledingsponsor aangetrokken, maar een 
hoofdsponsor ontbreekt helaas nog. Er is de afgelopen tijd veel werk en energie verzet om een hoofdsponsor 
binnen te halen, maar dat is tot dusverre niet gelukt. Wordt vervolgd.     
 
Alhoewel er nog wel wat haken en ogen zijn – er ook met spelers, trainer en binnen het bestuur nog verder 
overleg plaatsvindt etc. – zit er zeker potentie in de nu gevormde selectie. De begeleiding, sturing en 
organisatie van zaken rond het 1e team is een dynamisch proces, waar de nodige aandacht aan besteed moet 
worden, maar we hebben goede hoop dat het allemaal wel in orde komt.     
 

8.  Verslag van de penningmeester over het seizoen 2016-2017 en begroting 2017-2018 
 
  Na een korte pauze wordt het woord gegeven aan de penningmeester voor een verslag van de financiële  
  resultaten over het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen. 
 
 Resultaten 
 
 Het resultaat voor de teams in de topklasse t/m de 5e klasse + Hallen wordt hoofdzakelijk bepaald door het  
  verschil tussen de contributie-inkomsten en de kosten die ons in rekening worden gebracht door de KNVB. Op  
  zich niet zo spannend. Wel werden ook extra bijdragen aan de KNVB betaald voor de aflossing van een achter-  
  stand vanuit het voorgaande seizoen. 
  Daarnaast hadden we te maken met overige kosten, zoals verzekeringen, nagekomen aanslagen BSGR en een  
  deel huur voor het Watergras-clubgebouw, Post NL / Watergras-postbus, SportLink e.d.     
 
 En verder kunnen de afzondelijke teams hun kosten verlagen door het aantrekken van een teamsponsor,  
  waarvan eveneens de vereniging als totaal profiteert.    
 
 De Steunstichting haalt haar inkomsten uit sponsorgelden, subsidies, entree wedstrijden Eredivisie en 
  derdengelden, van waaruit de kosten voor Watergras-1 en activiteiten voor de jeugd worden betaald. De  
  kosten voor het 1e zijn altijd hoger dan voor de overige teams. Denk daarbij aan zaken als meer wedstrijd- en  
  haluren, meer KNVB-officials, betaalde trainer-coach, verzorger en zo. 
 
 Alles bijeen genomen – Vereniging en Stichting – kwam Watergras in 2016-2017 uit op een licht negatief  
  resultaat.  
 
  Begroting 
 
 Ook de begroting laat een klein tekort zien. Dat heeft onder andere te maken met de af te bouwen schuld aan  
  de KNVB en naijlende betalingsachterstanden van leden (die in sommige gevallen hun lidmaatschap al hebben  
  opgezegd). De ‘schade’ valt te overzien. De teamcontributie is vastgesteld op eenzelfde bedrag als het vorige  
  seizoen, € 1490,--, waarmee we de kosten van 23 ingeschreven teams (Watergras-1 niet meegerekend / zie  
  Stichting) voornamelijk kunnen dekken. Mogelijk doen zich het komende seizoen omstandigheden voor (bijv.  
  sponsoring, subsidies, lagere kosten KNVB) van waaruit we de begroting alsnog sluitend kunnen maken en  
  wellicht nog wat extra’s voor de leden kunnen doen – zoals de organisatie van een Watergras-toernooi. 
 Nadat de penningmeester nog enkele vragen heeft beantwoord en een nadere toelichting heeft gegeven, wordt  
  de begroting goedgekeurd door de aanwezige leden.   
 
 9.  Benoeming Kascontrole Commissie 
 
  Door de vergadering worden voor het seizoen 2017-2018 (her)benoemd als lid van de Kascontrole  
  Commissie GZV Watergras: 
   
  1. Arjan Bouwers.  
  2. Mariska Everling. 
  3. Lars Rijkse (reserve).   
 
10.  Bestuursverkiezing 
 
  Han Overkamp, Marijn van Moolenbroek, Erik Vlaanderen, Hans Boonstoppel en Sebastian Spruyt zijn in het  
  bestuur GZV Watergras gekozen tot de ALV van 2018 resp. 2019 en blijven aan. 
 
  Stefan Bosma en Henk-Jan Evengroen zijn gekozen tot de onderhavige ALV. 
 
 - Stefan treedt af als Bestuurslid Communicatie Multimedia en stelt zich niet meer herkiesbaar.  
  - Henk-Jan stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
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10.  Bestuursverkiezing (vervolg) 
 
  Voor de functie van Bestuurslid Communicatie Multimedia heeft Tinne Lek zich beschikbaar gesteld. Hij wordt  
  voor benoeming en vervulling van de ontstane vacature voorgedragen door het bestuur.    
 
  Anca de Rijk heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van Bestuurslid Algemene Zaken. Zij wordt eveneens  
  voor benoeming voorgedragen door het bestuur. 
 
  Desgevraagd verklaren de aanwezige leden zich akkoord met de herbenoeming en voorgestelde benoemingen  
  van de nieuwe bestuursleden. Resumerend ziet de samenstelling van het bestuur GZV Watergras er vanaf  
  heden als volgt uit: 
 
  Voorzitter   : Han Overkamp    gekozen tot 2019. 
  Penningmeester   : Marijn van Moolenbroek   gekozen tot 2019. 
  Secretaris   : Erik Vlaanderen   gekozen tot 2018. 
  Wedstrijdsecretaris  : Sebastian Spruyt   gekozen tot 2019. 
  Technische Zaken & PR  : Hans Boonstoppel  gekozen tot 2019. 
  Ledenadministratie  : Henk-Jan Evengroen  gekozen tot 2020. 
  Communicatie Multimedia  : Tinne Lek   gekozen tot 2020. 
  Algemene Zaken    : Anca de Rijk    gekozen tot 2020. 
 
  Daarnaast treedt Bertus Overkamp – penningmeester van de Steunstichting Watergras – op als Adviseur  
  Externe Contacten (bijv. Gemeente, Sport.Gouda e.d.). Uit dien hoofde kan hij ook uitgenodigd worden voor  
  deelname aan bestuursvergaderingen.  
 
11.  Rondvraag en sluiting 
   
  Vanuit Watergras-5 wordt aangegeven dat men wat problemen heeft met de bezetting van het team. Gevraagd  
  wordt of het bestuur ook wil kijken naar een mogelijke aanvulling van spelers. Actie: Ledenadministratie.  
 
  Aangezien van de rondvraag verder geen gebruik wordt gemaakt, sluit de voorzitter de vergadering met een  
  woord van dank aan de aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen een sportief, plezierig en blessurevrij  
  zaalvoetbalseizoen. 
 
 
 
   
 

 *   *   *   *   *   *   *    
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             BIJLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Verslag van de secretaris seizoen 2016-2017   22 augustus 2017

  

Het afgelopen seizoen werd gestart met een gewijzigde samenstelling van bestuur, inclusief een 

aanpassing van de taakverdeling op sommige plekken.  

 

Bertus Overkamp trad na vele jaren terug uit het bestuur GZV Watergras om zich volledig te wijden 

aan het penningmeesterschap van de Steunstichting Watergras alsook om deze stichting meer vorm te 

geven, eveneens naar buiten toe. Gezien het belang van een goede relatie en communicatie tussen de 

vereniging en de stichting schoof Bertus regelmatig aan bij bestuursvergaderingen als Adviseur 

Externe Contacten. 

 

Het nieuwe bestuur kreeg in eerste instantie te maken met de onplezierige opgave om verder te 

bezuinigen op de kosten. De bezuinigingen waren al eerder ingezet door het vorige bestuur, 

bijvoorbeeld door het schrappen van de wekelijkse trainingsfaciliteit in De Windwijzer, de kosten 

van aanschaf van bepaalde materialen, de schoonmaakkosten van het clubgebouw, de organisatie van 

toernooien e.d. 

 

Begin 2017 werd ook het aantal oefenwedstrijden en trainingen van de Watergras-selectie sterk 

teruggebracht en konden enkele geplande jeugdactiviteiten helaas geen doorgang vinden.  

 

Ook het Watergras-clubgebouw moest eraan geloven. In overleg met de Gemeente werd de 

huurovereenkomst in april jl. opgezegd, waarna afspraken werden gemaakt – later ook met 

Sport.Gouda – om nog tijdelijk het pand te kunnen gebruiken voor opslag van de inventaris en 

sommige andere zaken. Zeer waarschijnlijk zal in deze situatie binnenkort verandering komen en 

moeten wij ons voorbereiden op ontruiming van het clubgebouw.      

 

Teamcontributie 

 

De invoering van de teamcontributie bevalt goed. Na de eerste gewenning, veel vragen in het begin 

en enkele protesten/ problemen, is de inning van de teamcontributie voor het seizoen 2017-2018 in 

juni-juli tamelijk vlekkeloos verlopen. Niet helemaal, maar zeer waarschijnlijk weet niemand meer 

beter als we een jaar verder zijn….. 

Het grote voordeel is dat we af zijn van wanbetaling, achterstanden, regelingen, incassobureaus en de 

bijbehorende administratieve handelingen, waaronder veel telefoongesprekken, mails, brieven en 

aanmaningen. Daar ging in het verleden vaak heel veel tijd in zitten. 

 

Focussen op jeugd 

 

De jeugd heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. Daarom is het uitermate belangrijk dat wij veel 

aandacht besteden aan zaalvoetbalactiviteiten voor jongeren. De volgende programma’s zijn opgezet 

en voor een groot deel ook uitgevoerd: 
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Focussen op jeugd (vervolg) 
 

- Samenwerking met Stichting JVGO (Jeugd van Gouda-Oost)  

    Clinics, trainingen en wedstrijden in De Mammoet. 

- Inventarisatie aanmeldingen jeugd vanuit de Sport Academy Gouda en Watergras Contact   

   Clinics in De Mammoet en De Zebra. 

-  Contacten met jeugdbegeleiding Boskoop en omgeving – 15 en 16 jaar. 

   Afspraken over oefenwedstrijden vanaf september/oktober. 

-  Contacten met jeugdorganisaties in Rotterdam en Den Haag 

   Mogelijke start jeugdcompetitie in komende seizoen. 

-  Zaalvoetbalactiviteiten voor probleem-jongeren 

  Voor een deel gerealiseerd, in overleg met de Goudse Stadsmarinier. Verdere contacten  

       ten aanzien van deze jongeren met de Stichting Jong. 

-  Projecten Futsal Fissa in samenwerking met de KNVB en een 5-tal middelbare scholen 

   Organisatie clinics, trainingen en interne competities onder leiding van trainers/coaches  

       van Watergras, in het totaal 10 sessies van 3 uur per school. Het kost de scholen niets, alles  

       wordt betaald door de KNVB en Coca Cola – sponsor van de projecten. 

        De sportdocenten en jongeren waren over het algemeen heel enthousiast over de  

       zaalvoetbaltrainingen en een aantal staat te trappelen om het komende seizoen weer mee te  

       doen. 

   In juni is met de KNVB geëvalueerd. Het is de bedoeling dat de projecten in 2017-2018  

       worden voortgezet. Vanuit Watergras (en ook de Gemeente) worden meerdere Goudse  

       scholen gestimuleerd om deel te nemen aan het Futsal Fissa project. In april jl. is daarover  

       al een artikel in het AD verschenen. Daaraan zal ongetwijfeld het komende seizoen een  

       vervolg gegeven worden. 

 

De uitvoering van verdere jeugdprogramma’s is voornamelijk afhankelijk van verleende en 

aangevraagde subsidies. De organisatie van jeugdactiviteiten voldoet volledig aan de gestelde 

maatschappelijke criteria en wij hebben dan ook goede hoop dat de subsidies – zoals door het 

Sportstimuleringsfonds – binnen afzienbare termijn worden geaccordeerd.  

 

Eredivisie 

 

Na het nodige geharrewar – ook bij de KNVB (’t Knooppunt uit competitie genomen en later weer 

teruggedraaid door de Commissie van Beroep) – eindigde Watergras 1 met veel verliespunten in de 

laatste speelrondes toch nog op een veilige 8
e
 plaats in de Eredivisie.     

 

Het afgelopen halfjaar is er binnen het bestuur veel discussie geweest over het reilen en zeilen van 

Watergras in de Eredivisie, zowel organisatorisch als – vooral – financieel. De Eredivisie brengt veel 

extra kosten met zich mee, waar dekking voor moet zijn. Die dekking zal voornamelijk vanuit 

sponsoring dienen te komen en zo niet, dan is het de vraag op welke wijze Watergras in de Eredivisie 

kan voortbestaan. 

In ieder geval is door het bestuur vastgesteld en besloten dat de extra kosten van de Eredivisie nooit 

en te nimmer mogen worden betaald vanuit de contributiegelden die de vereniging ontvangt. Verder 

is vastgesteld dat alle zaken rond de Eredivisie worden geregeld en bekostigd door de Steunstichting 

Watergras.    

 

GZV Watergras is in 2016-2017 betrokken geweest bij de oprichting van de Coöperatie Eredivisie 

Zaalvoetbal. De coöperatie beoogt de belangen te behartigen van alle deelnemende en aangesloten 

verenigingen die in de Eredivisie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast wordt onderling samengewerkt 

op verschillende fronten en vindt periodiek overleg plaats. De KNVB staat hier overigens buiten.   
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Vrijwilligers 

 

De behoefte aan meer vrijwilligers blijft bestaan. In wezen gaat het om een verplichting die genoemd 

(en ook ondertekend) wordt bij de aanmelding als lid van onze vereniging. Het bestuur bezint zich 

erover hoe daarmee in de komende seizoenen om te gaan – zo heb je bijvoorbeeld bij Jodan Boys de 

keuze om de verplichting aan te gaan óf af te kopen. 

Waar moet je als vrijwilliger zoal aan denken? Mogelijkheden zijn: helpen bij de organisatie rond de 

wedstrijden van Watergras 1 (bijv. kassa, steward, reclameborden en –doeken plaatsen), 

ondersteuning leveren bij toernooien, mede organiseren van jeugdzaalvoetbal/ activiteiten, optreden 

als clubscheidsrechter e.d. 

 

Kampioenen 

 

Wij konden het afgelopen seizoen twee kampioenen begroeten. Hallen 5 verzamelde de meeste 

punten in de Hallen-competitie, Watergras 4 werd kampioen in de 1
e
 klasse KNVB en promoveert 

naar de Topklasse. Beide teams van harte gefeliciteerd! 

 

Eindejaars-toernooi Watergras  

 

Op 12 mei 2016 werd in sporthal De Mammoet weer eens een Eindejaars-toernooi georganiseerd 

voor de Watergras-teams. Het was een leuk toernooi en iedereen had het naar zijn zin, maar 

teleurstellend was wel dat zich slechts 6 teams hadden aangemeld. Ongetwijfeld speelde daarbij de 

gevraagde eigen bijdrage van € 70,-- per team een rol. We zullen daar bij toekomstig te houden 

toernooien over moeten nadenken – wellicht ook externe teams uitnodigen die de bijdragen voor hun 

rekening nemen. Een toernooi-sponsor regelen of een extra bijdrage vragen van de bestaande 

sponsors zou eveneens tot de mogelijkheden kunnen behoren.  

 

Sporthal 

 

Het bouwen van een nieuwe, eigen, sporthal op de locatie van vroegere zwembad De Tobbe was 

ruim anderhalf jaar geleden bijna rond, maar ketste uiteindelijk toch af op een financieringstekort – 

dat overigens mogelijk opgelost had kunnen worden. Ware het niet dat de problemen binnen het 

Gemeentebestuur en het uiteenvallen van het College B&W in 2016 roet in het eten gooide en ervoor 

zorgde dat het voortgangsproces ernstig werd vertraagd.  

Heel teleurstellend en het betekende ook dat we in feite na de formatie van het huidige College weer 

opnieuw konden beginnen. In december 2016 volgde een eerste gesprek met de Wethouder van 

Sportzaken, dhr. Van Gelder, waarna in 2017 nog enkele overleggen werden gevoerd en wederzijds 

informatie werd uitgewisseld, ook over de wijze waarop een nieuwe sporthal vorm gegeven zou 

kunnen worden. Ook Sport.Gouda is daarbij betrokken. We zullen moeten afwachten. Er is nog geen 

besluit genomen, maar niettemin gloort weer een sprankje hoop. 

 

Nieuwe competitie 

 

Voor de competitie 2017-2018 zijn 17 reguliere teams bij de KNVB ingeschreven, waaronder ons 

damesteam. Helaas nog maar één, maar we proberen eraan te werken om het volgende seizoen 

minstens met twee damesteams te kunnen uitkomen. Dat maakt de dames minder kwetsbaar en geeft 

meer armslag. 

Voor de Hallen-competitie hadden zich aanvankelijk 10 teams aangemeld, maar daarvan heeft 1 team 

zich inmiddels teruggetrokken.  

In het totaal maakt dat 26 bij de KNVB ingeschreven teams en dat zijn er twee minder dan vorig 

seizoen – niet iets waar we ons ongerust over maken en bovendien zouden er vóór de start van de 

competitie en in de maand september nog na-inschrijvingen kunnen volgen.  
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Verandering van kledingsponsor / tenues 

 

Aan het einde van vorig seizoen is Watergras overgestapt naar een andere kledingsponsor, 

Voetbalshop.nl. Daar gingen de nodige overwegingen aan vooraf. Doorslaggevend waren onder 

andere de flexibiliteit, meer transparantie in assortiment, snellere levertijden en een overzichtelijke en 

gevarieerde webshop. Verder zijn er ook grotere financiële voordelen verbonden aan het contract met 

Voetbalshop.nl.   

 

Het bestuur heeft altijd bij alle teams en spelers aangedrongen op het dragen van het Watergras-

tenue. Geen wens, maar een richtlijn die ook zo omschreven staat in het Huishoudelijk Reglement. 

Vooral de Hallen-teams waren vaak een doorn in het oog, wat deels ook veroorzaakt werd door de 

‘alleenheersing’ van Watergras binnen de Hallen-competitie. 

Daar is nu een oplossing voor gevonden. Voetbalshop.nl heeft een scala aan gekleurde shirts, waarop 

het Watergras-logo wordt gedrukt. Begrepen is dat het merendeel van de Hallen-teams – na onderling 

overleg – inmiddels verschillende kleuren shirts heeft aangeschaft. 

 

Oude voorraden tenues en overige kleding van voormalige sponsors zijn voor een deel verkocht. De 

resterende tenues bleken onverkoopbaar en zijn/worden gedoneerd aan goede doelen. Daarnaast 

streeft het bestuur ernaar om zo veel mogelijk teams te laten spelen in de Nike tenues van 

Voetbalshop.nl. Dat alle Watergras-teams spelen in het tenue van de nieuwe sponsor, is een kwestie 

van lange adem – naar schatting zo’n 3 tot 4 jaar. 

 

Werven van sponsors 

 

Al enkele jaren wordt veel energie en tijd gestoken in het aantrekken van sponsors voor onze 

vereniging. Dat lukt gedeeltelijk, maar het blijft helaas beperkt tot een aantal kleinere sponsors – een 

logo op de website, een vermelding op boarding of een spandoek e.d. Dat levert enkele honderden 

euro’s per sponsor op of soms wat meer, maar dat is onvoldoende. Die ene grote vis is nog niet aan 

de haak geslagen. Er wordt voortdurend en keihard gewerkt om dat alsnog op zo kort mogelijke 

termijn te realiseren, maar dat is niet gemakkelijk. Zaalvoetbal ligt niet zo goed in de markt en is ook 

niet erg zichtbaar. Een nieuwe/ eigen sporthal zou in die zichtbaarheid de nodige verandering kunnen 

brengen. Daarnaast is het een pré wanneer we onze vereniging kunnen koppelen aan een belangrijke 

en brede maatschappelijke doelstelling, zoals ontwikkeling en activeren van de jeugd, wellicht 

opvang van vluchtelingen…… (hebben we weleens eerder gedaan – teams met voormalig 

Joegoslaven gedurende de jaren 1995 tot circa 2000).    

 

Social Media 

 

De Facebook pagina van Watergras zit behoorlijk in de lift en wordt de laatste tijd steeds vaker 

bezocht. Ook de Watergras-website wordt – los van enkele standaard uitbreidingen – weer regelmatig 

gevuld met nuttige informatie en documentatie. 

 

Manifest tegen discriminatie 

 

In maart 2017 heeft het bestuur GZV Watergras deelgenomen aan de actie ‘Zet een streep door 

discriminatie’, die werd georganiseerd door de Gemeente Gouda in de Agnietenkapel. Na afloop van 

het uitgebreide programma werd door de aanwezige vertegenwoordigers van verenigingen en andere 

instanties – waaronder onze voorzitter – ter ondersteuning van de actie een manifest ondertekend.   
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Binding leden: nevenactiviteiten en toernooien 

 

Ver in het verleden organiseerde Watergras diverse nevenactiviteiten, waaronder barbecues, 

klaverjas-drives, jubilea-feesten e.d., en er werden ook meer toernooien gehouden dan tegenwoordig. 

Inclusief bekers en medailles voor de winnaars. Dat zorgde voor binding tussen de leden, de teams en 

het bestuur.  

Toegegeven, er waren toen een stuk minder teams, we speelden uitsluitend recreatief voetbal, maar 

tóch……  We zouden graag weer terugwillen naar die tijd, waarbij ook Watergras-spelers en -teams 

veel voor elkaar over hadden. Is meer onderlinge binding een illusie of heet dat visie? We houden het 

op ‘visie’, met het organiseren van meer toernooien als één van de eerste doelstellingen.     

 

Tot slot. Komend seizoen zal voor Watergras zowel sportief als financieel/ organisatorisch 

uitdagender worden dan ooit. Met de voorbereidingen die getroffen zijn en de inzet van de 

bestuursleden, andere vrijwilligers en – hopelijk – meerdere sponsors doen we ons best om de klus te 

klaren. We vertrouwen erop dat we met z’n allen een plezierig, respectvol en sportief seizoen 

tegemoet gaan. 

 

 

Erik Vlaanderen, 

Secretaris GZV Watergras 
 
 
 


