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Verslag van de secretaris seizoen 2017-2018   28 augustus 2018

  

 

Met de afsluiting van het seizoen 2017-2018 heeft onze vereniging weer een veelbewogen jaar  

achter de rug. Een jaar dat vooral werd gekenmerkt door een opeenstapeling van allerlei tegenslagen, 

zoals: 

 

- Het noodgewongen afscheid van het aloude Watergras-clubgebouw aan de Aakwerf 42, dat  

in september 2017 werd leeggeruimd. Sindsdien worden onze vergaderingen – ook de ALV –  

  voor het eerst na zo’n 40 jaar georganiseerd in een andere locatie.   

- De teleurstellende resultaten van het overleg met de Gemeente/ wethouder Sportzaken over de  

  bouw van een nieuwe sporthal nabij het Groenhovenpark, oorspronkelijk een initiatief van het  

  bestuur Watergras. Uitkomst van de gesprekken binnen het College B&W: een ‘kale’ sporthal  

  zonder kantine en tribune. Dat is geen accommodatie waarmee onze vereniging en de leden  

  genoegen kunnen nemen! Overigens lijkt er nog geen definitief besluit door de Gemeente-  

  raad te zijn genomen. 

- Weinig financiële armslag, mede als gevolg van het ontbreken van een broodnodige 

  hoofdsponsor. Niettemin werd er de afgelopen jaren veel energie gestoken in sponsorwerving. 

 Dat leidde weliswaar tot enkele successen, maar helaas lukte het niet om ‘die ene grote vis’ 

 binnen te halen. De beoogde doelstellingen moesten op een laag pitje worden gezet, waardoor  

  het bestuur de leden minder faciliteiten kon bieden dan gewenst – bijv. trainingen, toernooien,  

  neven-activiteiten organiseren e.d.   

- De komende competitie weer verder zónder dames-team..... Helaas zijn veel dames afgehaakt  

 aan het einde van het seizoen. Gezien ook de geringe aanwas van nieuwe dames, bleek het  

  niet mogelijk om wederom een compleet team op de been te brengen. En dat terwijl we juist  

  onze zinnen hadden gezet op een uitbreiding van het aantal dames-teams….. Heel jammer! 

- Tot slot de degradatie van Watergras-1 naar de 1
e
 divisie KNVB (ook als gevolg van het  

  terugdraaien van trainingen en oefenwedstrijden vanuit kostenoverwegingen) en het  

  onontkoombare besluit daarna om het team en de vereniging terug te trekken uit de Landelijke  

  divisie Zaalvoetbal. 

 

En natuurlijk, het verwerken van tegenslagen geeft ook stof tot nadenken en zorgt voor het ontstaan 

van nieuwe ideeën, initiatieven en uitdagingen. Laten we ons daaraan vasthouden! 

 

Los van de bovengenoemde – wat mistroostige – zaken zijn er het afgelopen seizoen uiteraard ook 

nog andere ontwikkelingen en activiteiten geweest, die we hierna samenvatten:   

 

Meerjarenplanning, Watergras-enquête en Nieuwsbrief 

 

Een klein comité, Visie & Beleid, heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de ontwikkeling van een 

verenigingsvisie en –missie  ‘Iedereen bij Watergras, elk team, moet onbekommerd en onbelemmerd 

kunnen zaalvoetballen’.  
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Meerjarenplanning, Watergras-enquête en Nieuwsbrief  (vervolg) 

 

Deze visie zal het komende seizoen onderdeel uitmaken van een op te stellen Meerjarenplanning, 

waarin eveneens de doelstellingen van het bestuur worden opgenomen.  

In 2017-2018 heeft dat in eerste instantie geresulteerd in een enquête onder de Watergras-leden, die 

een response opleverde van 37%, en dat noemen we ‘representatief’. De reacties van de leden worden 

verwerkt in het beleid dat het bestuur uitvoert en – zo nodig – eveneens in de Meerjarenplanning. 

Verder is een aanzet gegeven voor het uitbrengen van een periodieke Nieuwsbrief voor de Watergras- 

leden. 

 

Jeugdactiviteiten 

 

De jeugdactiviteiten die in de voorgaande seizoenen waren ingezet, hebben in 2017-2018 een vervolg 

gekregen. Daarbij is het streven nog steeds gericht op het starten van een competitie, ook in 

samenwerking met partijen buiten Gouda. Dat blijkt best lastig te zijn, ook omdat de KNVB weinig 

of geen medewerking verleent. In de 2
e
 helft van het seizoen werd (eindelijk) subsidie ontvangen 

vanuit het Sportstimuleringsfonds, waardoor er meer geld beschikbaar kwam voor de verdere 

uitvoering en uitbreiding van enkele jeugdactiviteiten. Een overzicht: 

   

- 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, trainingen en wedstrijden in De Mammoet, onder leiding van een professionele  

        trainer/ coach. 

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

   Afspraken over oefenwedstrijden vanaf september/oktober. 

-  Contacten met jeugdorganisaties zaalvoetbal in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. 

   Mogelijke start jeugdcompetitie in komende seizoen. 

-  Project Futsal Fissa in samenwerking met de KNVB en het Oranje Nassau College te  

  Zoetermeer. Een geslaagd project, dat met een fantastisch eindfeest werd afgesloten.  

   Van de KNVB is vernomen dat de Futsal Fissa projecten het komende seizoen tijdelijk  

        worden stilgelegd. Aanleiding is de terugtrekkking van sponsor Coca Cola. Het seizoen  

        2018-2019 wordt gebruikt om nieuwe geldstromen te vinden voor de herstart van Futsal  

        Fissa. Niet alleen de verenigingen vinden dat een spijtige ontwikkeling, ook meerdere  

        deelnemende middelbare scholen hebben daarover hun teleurstelling uitgesproken.  

 

Kampioenen 

 

Wij konden het afgelopen seizoen twee kampioenen begroeten. Hallen-3 verzamelde de meeste 

punten in de Hallen-competitie en Watergras-15 werd kampioen in de 5
e
 klasse 7  KNVB. Besloten is 

om beide teams te huldigen tijdens de Algemene Ledenvergadering. (Saillant detail: zowel de spelers 

van Watergras-15 als die van Hallen-3 hebben hun lidmaatschap opgezegd…..). 

 

Aandacht voor het scheidsrechtersprogramma 

 

Gebleken is dat door sommige teams het scheidsrechtersprogramma wordt genegeerd, waardoor bij 

thuiswedstrijden van Watergras nogal eens geen scheidsrechter aanwezig is. Dat is kwalijk, alhoewel 

geen onbekend verschijnsel. Ooit werden door het bestuur steekproefgewijs controles uitgevoerd. 

Werd geconstateerd dat een team in gebreke bleef, dan volgde een boete. Besluit: maatregel opnieuw 

instellen vanaf het komende seizoen, in combinatie met het reguliere bezoek van wedstrijden door 

bestuursleden.  
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Leergang Managen en Besturen van Vrijwilligersorganisaties 

 

In het eerste halfjaar 2018 hebben de bestuursleden Watergras deelgenomen aan bovengenoemde 

leergang, georganiseerd door het VIP van de Gemeente. De leergang bestond uit 7 workshops die 

door steeds verschillende bestuursleden werden gevolgd. 

 

Vrijwilligersspeld VGSO 

 

Op voordracht van het bestuur is tijdens de Goudse Sportverkiezing op 15 januari 2018 de 

vrijwilligersspeld VGSO uitgereikt aan Thuy Nguyen. Hij heeft zich de afgelopen jaren op diverse 

terreinen verdienstelijk gemaakt voor de vereniging, waaronder de periodieke samenstelling en 

verzending van het scheidsrechtersprogramma en de materiaalverzorging voor Watergras-1.   

 

Tuchtzaken 

 

Er was een lichte toename van het aantal tuchtzaken ten opzichte van het vorige seizoen. Een fors 

deel daarvan kwam op het conto van Watergras-1.  

Een tuchtzaak resulteert over het algemeen in een boete en/of administratiekosten, die worden 

doorberekend aan de betrokken speler of het team. Tot nu toe gebeurde dat aan het eind van het 

boekjaar, naar aanleiding van het afsluitende overzicht Rekening Courant van de KNVB. Maar vaak 

is er dan een behoorlijke termijn verstreken en blijkt het lastig om de extra kosten alsnog bij de 

spelers en teams te incasseren. Aldus is binnen het bestuur afgesproken om vanaf de start van de 

komende competitie boetes en administratiekosten direct na het besluit van de Tuchtcommissie cq. de 

Aanklager door te belasten. 

 

Politiek Sportcafé 

 

Sport.Gouda organiseerde op 9 maart jl. het Politiek Sportcafé. Goudse politieke partijen gaan daarbij 

met elkaar in debat over verschillende kwesties op het gebied van sport. De bijeenkomst werd 

bijgewoond door enkele bestuursleden van Watergras.    

 

Coöperatie Eredivisie 

 

De Coöperatie Eredivisie beoogt een samenwerkingsverband te ontwikkelen tussen verenigingen 

waarvan het 1
e
 team uitkomt in de Eredivisie Zaalvoetbal. Watergras is betrokken geweest bij de 

oprichting van de coöperatie en in 2017-2018 zijn meerdere vergaderingen bezocht door een 

afvaardiging van het bestuur. Aan het einde van de competitie (degradatie) werd helaas duidelijk dat 

onze vereniging in de nabije toekomst niet veel meer te zoeken heeft bij de Coöperatie Eredivisie. 

Bovendien heeft Watergras zich teruggetrokken uit het landelijk zaalvoetbal en speelt het 1
e
 team 

vanaf september as. in de Topklasse. 

 

Steunstichting GZV Watergras 

 

De Steunstichting is in 2013 in het leven geroepen om een aantal zaken te regelen ten behoeve van de 

vereniging Watergras. Dan hebben we het bijvoorbeeld over: 

- Behartiging belangen van Watergras-1, in het verleden vooral ook gericht op de 1
e
 en Eredivisie; 

- Beheer van subsidies en sponsorgelden; 

- Ontwikkelen en activeren van programma’s voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar; 

- Beheer en exploitatie van een sporthal. 

Aangezien enkele van deze belangen intussen (deels) zijn weggevallen, hebben tegen het einde van 

het seizoen discussies binnen het bestuur plaatsgevonden over het voortbestaan van de Steunstichting 

en zo ja, in welke vorm. Wordt vervolgd.  
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Nieuwe competitie 

 

Voor de competitie 2018-2019 konden in de aanloop naar het seizoen 12 reguliere teams en 7 Hallen- 

teams bij de KNVB worden ingeschreven. Toch weer een daling ten opzichte van het voorgaande 

seizoen, wat de vraag oproept of Watergras nog wel steeds de grootste zaalvoetbalvereniging van het 

Groene Hart is – een slogan die bij verschillende uitingen naar binnen en buiten al jarenlang wordt 

gebezigd.    

 

Social Media 

 

Er is een toenemend aantal positieve reacties ontvangen op de berichtgeving via de Watergras-

website en de ondersteunende informatie + foto’s, filmpjes etc. op de Facebook-pagina van onze 

vereniging. 

 

Ter afsluiting  

 

Ondanks de recente tegenslagen is het toch een hele prestatie dat onze vereniging het 40 jaar heeft 

volgehouden. Weinig zaalvoetverenigingen zullen ons dat kunnen nazeggen. Vele jaren met ups en 

downs en helaas ging het door allerlei omstandigheden de laatste tijd wat minder. Nu is het zaak om 

er nog een aantal jaren van ‘ups’ tegenaan te plakken. We gaan daar onze stinkende best voor doen !! 

 

Erik Vlaanderen, 

Secretaris GZV Watergras 


