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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 


