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Verslag van de secretaris seizoen 2018-2019   27 augustus 2019

  

 

Pas op de plaats 

 

Het seizoen 2018-2019 was voor onze vereniging vooral een overgangsjaar. Na alle tegenslagen en 

de magere jaren waaraan in het voorgaande verslag werd gerefereerd, was het tijd voor bezinning en 

geleidelijk aan proberen te werken aan een betere toekomst. Verbeterplannen maken, zodat we de 

komende jaren met meer vertrouwen tegemoet kunnen treden. Even pas op de plaats dus. 

 

‘Pas op de plaats’ betekent ook dat er op de voorgrond (voor de leden) niet zo veel gebeurt, en dat 

was ook zo. Die inzet beperkte zich tot het zo goed mogelijk regelen van de dagelijkse gang van 

zaken rond de teams en de spelers. Niets extra’s, zoals trainingen en toernooien. We hopen dat gemis 

enigszins goed te maken met de organisatie van een Watergras-starttoernooi eind augustus. Het 

uiteindelijke doel is om dit soort activiteiten gestaag weer meer van de grond te krijgen. 

 

Overleg met Gemeente/ wethouder Sportzaken 

 

Na de gemeentelijke verkiezingen hebben leden van het bestuur Watergras in 2018 en 2019 enkele 

malen overleg gevoerd met de nieuwe wethouder Sportzaken, Michiel Bunnik. Dat ging onder meer 

over de onbevredigende gang van zaken ten aanzien van de besprekingen rond de bouw van de 

nieuwe sporthal, de besluitvorming daarover, de organisatie van jeugdactiviteiten en mogelijke 

subsidieregelingen. De wethouder zegde toe te bekijken op welke wijze hij Watergras enige 

ondersteuning zou kunnen bieden. Daar moet nog wel een vervolg aan gegeven worden ! 

 

Afstemming met Sport.Gouda 

 

Willen wij onze vereniging verder manifesteren binnen Gouda (naamsbekendheid, ledenwerving 

e.d.), dan is het een goede zaak om de samenwerking met Sport.Gouda te intensiveren. Zij 

organiseren diverse sport- en aanverwante activiteiten en adviseren/ ondersteunen de verenigingen op 

meerdere gebieden. Zo is er een zogeheten Vitaliteitscan gemaakt van Watergras, die door 

Sport.Gouda in het voorjaar 2019 met het bestuur werd doorgenomen. Ook wordt de vereniging – 

bijvoorbeeld – in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Beach Experience, die jaarlijks op 

de Markt wordt gehouden. Verder zou via Sport.Gouda het contact met scholen (ontwikkeling jeugd- 

zaalvoetbal) gemakkelijker kunnen verlopen. Kortom, we moeten het komende jaar meer gebruik 

gaan maken van de mogelijkheden die Sport.Gouda biedt. 

 

Sportieve prestaties en tuchtzaken 

 

Het afgelopen seizoen konden we vanuit de reguliere competitie KNVB helaas geen kampioenen 

verwelkomen. De meeste teams sloten de competitie af in de middenmoot of iets daaronder. Alleen 

Watergras-3 en Watergras-7 kwamen een beetje in de richting. Zij eindigden op de tweede plaats in 

respectievelijk de 1e klasse en de 3e klasse KNVB. 
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Watergras-1 kwam het seizoen met een aanmerkelijk gewijzigd team voor het eerst uit in de 

Topklasse KNVB. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, gezien ook de eindstand op de ranglijst. In 

verband daarmee zijn intussen acties ondernomen om de nodige versterkingen in de selectie aan te 

brengen. Doel is om langzaamaan weer uit het dal te klimmen en in ieder geval het komende seizoen 

beter voor de dag te komen.   

 

De Hallen-competitie kende wel (weer) een Watergras-kampioen. Namens het bestuur wordt het team 

van Hallen-6 daarmee gefeliciteerd. 

 

Ten opzichte van het seizoen 2017-2018 kon Watergras gelukkig aanmerkelijk minder tuchtzaken 

noteren – en dat scheelt geld, zowel voor de vereniging als de spelers. Daarbij tevens aangetekend dat 

enkele tuchtmaatregelen volstrekt onnodig waren dan wel op misverstanden berustten.   

 

Jeugdactiviteiten 

 

Al enkele jaren zijn wij bezig met de promotie en de begeleiding van jeugdgroepen (14-17 jaar). 

Enerzijds met een door de KNVB ondersteunde scholencompetitie incl. clinics en trainingen via 

Futsal Fissa projecten. Anderzijds via een eigen Watergras-traject, na publicaties op de website, 

mond-op-mond-reclame en overige communicatiemiddelen.  

 

Nadat de Futsal Fissa projecten in 2017-2018 werden stopgezet en het er ook niet naar uitziet dat 

deze weer nieuw leven worden ingeblazen, hebben we met verschillende partijen (scholen, trainer-

coaches, begeleiders van andere jeugdgroepen in de regio) getracht een eigen jeugdcompetitie op te 

zetten. Gestart werd met geregelde trainingen, wedstrijdjes en zo nu en dan een toernooi.     

 

Na meerdere gesprekken met onze companen in Zoetermeer, Den Haag, Boskoop en Rotterdam 

kwamen we tot de conclusie dat we het idee van een écht gestructureerde jeugdcompetitie om 

uiteenlopende redenen moesten loslaten. Eén van de redenen was dat we gezamenlijk niet voldeden 

aan de voorwaarden van de KNVB om een reguliere jeugdcompetitie in Zuid-Holland te organiseren 

(bijv. te weinig teams). Aldus geen steun van die kant….   

 

In verband daarmee hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien. De jeugd wordt in 

2019-2020 uitgenodigd om mee te doen aan toernooien, oefenwedstrijden tegen Watergras-teams en 

incidentele trainingen/ clinics – wellicht ook met hulp van Watergras-spelers / vrijwilligers die dat 

leuk vinden. De jongeren betalen per activiteit een kleine vergoeding. 

Vervolgens willen we – ook in samenwerking met de ouders – rustig toewerken naar de vorming van 

een Hallen-team, dat hopelijk het seizoen 2020-2021 van acquit kan gaan. 

 

Scheidsrechtersprogramma 

 

Het scheidsrechtersprogramma voor de thuiswedstrijden van Watergras-teams hield op te bestaan 

nadat de vrijwilliger die zich daarvoor inzette een andere (tijdrovende) taak op zich had genomen. 

Jammer genoeg lukte het niet om daarvoor een nieuwe vrijwilliger in te schakelen. Wellicht dat in de 

loop van het komende seizoen één van de leden bereid is om eens per maand de samenstelling van 

het scheidsrechtersprogramma op zich te nemen. 

 

Ook met de toegewezen scheidsrechters voor de Hallen-competitie verliep het niet allemaal naar 

wens. Deze scheidsrechters worden door de Watergras Hallen-teams gezamenlijk betaald. Hun 

optreden leverde echter in een aantal gevallen problemen op, die tot de nodige discussies leidden – 

ook binnen het bestuur. Verschillende alternatieven resulteerden niet in een bevredigende oplossing, 

waardoor we het waarschijnlijk in 2019-2020 met dezelfde scheidsrechters moeten doen. Laten we 

hopen dat de ervaringen uit het verleden een goede leerschool zijn en een positief effect hebben op 

hun komende beslissingen.  
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Aantallen leden en teams 

 

Het bestuur maakt zich enige zorgen over de terugloop van de aantallen leden en teams, waarvan 

sinds 2015-2016 sprake is. Ook in het nieuwe seizoen is er een fors aantal opzeggingen en hebben 

zich weer minder leden en teams aangemeld om voor Watergras te spelen. Dat is overigens een 

landelijke tendens – uitzonderingen daargelaten – die de KNVB ook raakt. Het is aan het bestuur om 

acties te ondernemen teneinde die ingezette lijn op de één of andere manier te doorbreken – een 

belangrijk agendapunt voor de bestuursvergaderingen in 2019-2020.   

 

Eveneens zijn we er helaas voor het tweede jaar niet in geslaagd om een voltallig damesteam op de 

been te brengen. Ook daaraan wordt het komende seizoen de nodige aandacht besteed. 

 

Steunstichting GZV Watergras 

 

Aangezien een groot deel van de beoogde activiteiten van de Steunstichting niet meer aan de orde 

was, is besloten de Stichting voorlopig ‘slapend’ te maken. Er is een financiële verantwoording 

gemaakt, teneinde onder andere de overdracht van lopende contracten en gelden naar de vereniging te 

bewerkstelligen. De aangeleverde documenten worden nader bestudeerd en besproken. Verwacht 

wordt dat de concrete overdracht in de 2e helft van 2019 kan plaatsvinden. 

 

Social Media 

 

Ofschoon het bestuur zich begin van het seizoen hard maakte voor de herintroductie van de 

Watergras-nieuwsbrief, bleek dat bij nader inzien toch geen haalbare kaart. Aldus werd gekozen voor 

de optimalisatie van de berichtgeving op de website en onze Facebook-pagina. 

 

Voor het overige wordt door onze leden regelmatig gebruik gemaakt van de informatie op de 

Watergras-website en Facebook. Eveneens externe bezoekers weten onze site steeds beter te vinden.  

 

Ter afsluiting  

 

Na het overgangsjaar staat het bestuur in de startblokken om een aantal zaken aan te pakken. Dat is 

nu beter realiseerbaar en ook hard nodig. Vooral voor onze leden, want daar doen we het tenslotte 

allemaal voor. We streven ernaar dat alle leden, van welk niveau dan ook, met veel passie en plezier 

bij onze vereniging kunnen (blijven) zaalvoetballen. Het is de taak van het bestuur om daarvoor de 

noodzakelijke randvoorwaarden te creëren. 

 

 

Erik Vlaanderen, 

Secretaris GZV Watergras 


