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Jaarverslag Voetbalvereniging Woudenberg 

Seizoen 2020 - 2021 
 

De jaarverslagen van de voetbalvereniging Woudenberg kennen elk jaar dezelfde opbouw. In dit 

jaarverslag beginnen we echter met corona, aangezien dit een groot effect heeft gehad op het 

verloop van het seizoen.  

 

Het verslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

Bestuurszaken; 

Ledenbestand; 

Corona; 

Vrijwilligers; 

Financiën; 

Voetbalzaken; 

Facilitaire zaken; 

Commerciële zaken  

Algemene zaken; 

Tenslotte. 

 

Bestuurszaken 
 

Het bestuur bestaat in dit verenigingsjaar uit de volgende personen: 

Michel van Raaij    Voorzitter 

Menno de Man    Secretaris 

Jan Vermeer    Penningmeester 

Irene Houtsma    Facilitaire zaken  

Jhony Stalman    Algemene Zaken en Communicatie 

Bryan Ossendrijver   Jeugdzaken en overige teams senioren  

Dennis de Vries    Technische zaken 

Ben van Voskuilen   Commerciële zaken 

 

 

Ledenbestand 
Het ledenbestand per   1 juni 2018 1 juni 2019 1 juni 2020 1 juni 2021 

Senioren:   205  210  237  242 

Junioren:                184  179  185  194 

Pupillen:      241  231  207  204  

Niet spelende leden:  80  99  132  109 

Leden onderst. en donateur 255  304  238  244 

Totaal:                       965  1023  999  993 

 

Per 1 juni 2020 zijn er 749 KNVB bondsleden en 244 verenigingsleden. De bondsleden zijn leden die 

binnen de vereniging de sport voetbal beoefenen of daarbij betrokken zijn. Dit geldt dus ook voor niet 

spelende leden die binnen de vereniging een voetbal gerelateerd taak vervullen, bijvoorbeeld trainers 

en leiders. Verenigingsleden zijn vrijwilligers die niet voetbal gerelateerde taken binnen de vereniging 

uitoefeningen, bijvoorbeeld bardienst of parkbeheer.  
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Corona 

 

Corona heeft een grote invloed gehad op het seizoen 2020-2021. Het seizoen 2019-2021 was helaas 

al tot een abrupt einde gekomen en de hoop was er dat we een nieuw seizoen volledig konden gaan 

voetballen, maar dat liep helaas anders. In het begin van het seizoen mochten alle teams weer 

wedstrijden spelen en was publiek op 1,5 m afstand buiten toegestaan, echter in oktober werd de 

gehele competitie van zowel de jeugd als de  senioren wederom stilgelegd. De trainingen van de 

senioren kwamen ook stil te liggen, maar de trainingen van de jeugd konden gelukkig zonder al te veel 

restricties doorgaan.  Ook tal van activiteiten zoals het Herfstkamp, de Florijnloop en het U14 

toernooi zijn komen te vervallen. 

 

Meerdere malen hebben we ons als bestuur en vereniging weer opgemaakt om competitie weer te 

kunnen opstarten. Eerst was de verwachting dat na de winterstop weer gevoetbald mocht worden, 

maar uiteindelijk heeft de KNVB besloten de competities niet meer te hervatten. Alleen voor de jeugd 

werd er in mei en juni nog een ‘Regiocup’ georganiseerd. 

 

Ook dit seizoen heeft het bestuur weer kort op de al gezeten als het gaat over de financiën. Of het nu 

ging om het tijdig stopzetten van de vergoedingen (voor de periodes dat er niets mocht worden 

gedaan), het verkrijgen van de diverse subsidies of bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit te 

stellen. Omdat tevens de inkomsten vanuit de kantine nihil waren heeft het bestuur gezocht naar 

andere inkomsten. In december is de webshop van start gegaan en in de zomer hebben we de spelers 

van de spelersvakbond VVCS op ons park gefaciliteerd en ook Procamp weer 3 weken mogen 

ontvangen. 

 

Hoewel het dus op voetbalgebied een mager seizoen was en er eigenlijk vrijwel geen verenigingsleven 

mogelijk was, kunnen we wel melden dat er gelukkig geen leden en sponsoren hebben opgezegd. Wel 

merken we dat we meer moeite hebben om bij start seizoen 2021-2022 om voldoende vrijwilligers 

actief te krijgen, maar hierover komen we volgend jaar weer te spreken. 

 

 

Vrijwilligers 
De Corona periode heeft er voor gezorgd dat een aantal maanden weinig tot geen beroep hebben 

hoeven doen op een aantal vrijwilligers, omdat ons sportpark grotendeels gesloten was en alleen 

toegankelijk was voor onze leden en trainers van de jeugdteams. Juist de trainers van de jeugd willen 

we enorme bedanken omdat zij door weer en wind, zonder enig uitzicht op het spelen van 

wedstrijden, de jeugd zijn blijven trainen. Het was daarom ook niet altijd even leuk en we merkten 

wel dat dit zo af en toe lastig was en we uitdagingen kenden. Maar die zijn we doorgekomen en we 

kijken uit naar weer een normaal seizoen waarin we vooral ook weer wedstrijden kunnen spelen.  

We willen ook de overige vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet op de momenten dat het 

park wel open was. Op naar een nieuw en fris seizoen!  

 

Financiën 

 
Jaarrekening over het seizoen 2020/2021. 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen geeft een positief resultaat te zien van ruim € 70.000, 

terwijl er een verlies was geprognotiseerd van ruim € 10.000. 

De oorzaak van deze enorme positieve afwijking van het resultaat is het gevolg van: 

- de loyaliteit van onze leden (vrijwel geen opzeggingen); 

- de loyaliteit van onze vrijwilligers en betaalde trainers (deels afzien van beloningen); 
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- de loyaliteit van onze sponsoren (eveneens nauwelijks opzeggingen); 

- kosten beperkingen (hand op de knip/alleen noodzakelijke uitgaven); 

- extra initiatieven die inkomsten hebben gegenereerd (zoals o.a. de webshopactiviteiten) 

- de overheidsmaatregelen (NOW, TVL en huurkortingen) 

  

De hiervoor genoemde zaken hebben het gemis aan kantine inkomsten ruimschoots overtroffen. 

  

Begroting voor het seizoen 2021/2022. 

Bij de begroting voor het seizoen 2021/2022 is nog in behandeling. De insteek voor het komende 

seizoen is om, zij het iets aangepast, weer terug te keren naar de begroting van seizoen 2018-2019. 

Dit was het gehele seizoen waarbij nog niet te maken hadden met het COVID-19 virus.  

 

Voetbalzaken 

 

Senioren 

Ook dit seizoen stopte al na 3 wedstrijden vanwege Corona. Hoewel er goed werd gevoetbald verloor 

het eerste wel 3x. 

Jeroen Peters was de trainer/coach bijgestaan door Rob Gijsbertsen als assistent, met Jaap Hoekstra  

als de teammanager. Vincent Bindervoet was als fysiotherapeut aan het 1e verbonden.  

 

Doordat de competitie werd beëindigd speelt Woudenberg ook het nieuwe seizoen in de 1e klasse.. 

Het 2e elftal onder leiding van Marcel Bouw heeft ook slechts een paar wedstrijden gespeeld. 

 

Het 3e was dit jaar weer een echte selectie werd wederom getraind/gecoacht door speler/trainers 

Niels Bergsteijn en Barry Koot. Het team is verder verjongd en heeft een deel van het seizoen achter 

de rug. 

 

Beloftenteam 

Het beloften team, of het onder 23 team zoals het ook wel wordt genoemd, zou opnieuw DE schakel 

tussen jeugd en senioren worden. Spelers van 17 tot 23 jaar aangevuld met maximaal 2 

dispensatiespelers, die ouder mogen zijn, speelden met 5 andere ploegen een halve competitie. Voor 

de 5 wedstrijden werden de talentvolle 2e jaar JO17-1, JO19-1, 1e en 2e elftalspelers uitgenodigd. Het 

wisselende team werd gecoacht door Arno van Wolfswinkel en Yorick Versteeg. Doel is om jonge 

spelers te laten wennen aan het hogere seniorenniveau waarin het tempo hoger ligt en de weerstand 

groter is. Op deze manier leren de spelers elkaar ook beter kennen. Hetgeen de overgang naar de 

senioren makkelijker maakt. Tevens kunnen de seniorenselectie trainers zien welke talentvolle spelers 

eraan komen en wat hun potentie is. Het is dus een erg belangrijk team aan het einde van onze 

jeugdopleiding. 

 

Damesteam 

Ook de dames hebben slechts een paar wedstrijden gespeeld door corona. Eric Jansen is, na 3 seizoen 

actief te zijn geweest als trainer, aan het einde van het seizoen gestopt. De dames zoeken nog steeds 

een nieuwe trainer.  

Helaas hebben de dames in een ander opzicht, een heel naar en treurig seizoen gehad. Op 18 februari 

2021 is Puck Zweekhorst op tragische overleden. Een enorme schok voor het team en iedereen die 

betrokken was bij het team. Ook voor de rest van de vereniging en velen daaromheen heeft dit een 

enorme impact gehad. De dames zijn deze moeilijke tijd doorgekomen en hebben veel steun aan 

elkaar en overige betrokkenen gehad. Dit zal helaas een zwarte bladzijde blijven in een ieders leven 

en zal nooit worden vergeten. Geen training of wedstrijd zal meer hetzelfde zijn, maar we hopen dat 
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de dames het een plek kunnen geven en voor Puck er een mooi nieuw seizoen 2021-2022 van kunnen 

gaan maken.  

 

Jeugdselecties 

Arno van Wolfswinkel was het Hoofd Opleiding. Arno is direct verantwoordelijk voor jeugdselecties 

van de JO12 t/m JO19 en het 2e en heeft aan het einde van het seizoen samen met de coördinatoren 

Tieme Veen en Jorg Schuckman, er voor gezorgd dat alle leden van de bovenbouw weer werden 

ingedeeld voor het nieuwe seizoen 2021-2022. Jeffrey Korlaar was technisch verantwoordelijk voor de 

selecties van de JO8 t/m JO12 en heeft, naar de mogelijkheden die er waren in verband met COVID-

19, samen met alle trainers en leiders de teams weer opnieuw weten in te delen voor het seizoen 

2021-2022.  

 

Junioren en Pupillen 

De meeste jeugdselecties speelde in de hoofdklasse. Na een paar wedstrijden in september viel alles 
weer stil door maatregelen. Dit leverde een periode van heel veel trainen, onderling oefenen en 
pogen tot  het gezellig en bijeen houden van teams.  

Gelukkig konden we richting april weer iets meer doen, dit mondde uiteindelijk uit in een warrige 
Regiocup vanuit de KNVB. Gezien de omstandigheden hebben we hier het beste van proberen te 
maken. 

Positieve noot is de grote aanwas in de jonge jeugd, deze tendens moeten we als club zijnde 
voortzetten en zorgen dat we in de breedte groeien. 

De meeste pupillen selecties speelde in de hoofd-, 1e of 2e klasse. 

 

Meiden 

Het aantal meiden dat lid is geworden bij onze vereniging is het afgelopen seizoen wederom 

gestegen. Vooral bij de jongste jeugd zien we de aanmeldingen toenemen. Mede hierdoor zijn we in 

staat om voor het komende seizoen 2021-2022 met 3 meidenteams te gaan spelen, dat zijn de  

MO11-1, MO13-1 en de MO15-1. Hierbij is de MO13 de nieuwe aanvulling.  

 

 

Technisch Kader 

Het technisch gedeelte stond opnieuw onder leiding van Dennis de Vries die alle selecties 

vertegenwoordigd in het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille technische zaken. Bij de 

senioren is de functie technisch coördinator, aanspreekpunt voor het 1e, 2e en 3e, voor dit seizoen 

ingevuld door Dennis zelf. Remko Hendrikse fungeerde als coördinator selecties en assisteerde Dennis 

en Arno bij diverse taken rondom de selecties van het 1e, 2e en 3e.  

 

 

Voetbal Academie 

Dit seizoen was het wederom mogelijk om via onze Voetbal Academy trainingen te volgen. Deze keer 

werden de trainingen voor alle teams t/m JO12  op de maandagavond gegeven. Diverse spelers uit 

het eerste  en diverse jeugdtrainers en jeugdspelers fungeerden als trainers. De voetbal academie valt 

onder de portefeuille technische zaken. Mede door Corona kon hier alleen niet het gehele seizoen de 

juiste invulling aan worden gegeven. Het komende seizoen zal de maandagavond worden 

ondersteunt door een externe partij.   

 

 



 

Jaarverslag 2020 - 2021 Voetbalvereniging Woudenberg  

 

Facilitaire zaken 

 

Corona is van invloed geweest op alle portefeuilles en ook op facilitaire zaken. Om kosten te besparen 

hebben we het onderhoud van het park en gebouw zo minimaal mogelijk ingezet. Onze 

schoonmaakploeg is geheel gestopt. De jeugd heeft getraind en met het oog op het weer starten van 

de competitie is het veldonderhoud wel doorgegaan. Ook omdat je dat niet een jaar niet kan doen, 

want dan hou je geen voetbalveld over maar een trapveldje. Jan Staak en Nico Keijser zijn daarom wel 

het hele jaar actief geweest, met voornamelijk buitenwerkzaamheden en binnen het 

hoogstnoodzakelijke. Aan het einde van het seizoen zijn we weer op volle sterkte gaan draaien en zijn 

alle vrijwilligers gelukkig weer gestart met de normale werkzaamheden.  

In overleg met de gemeente en stichting beheer Sportpark de Grift is besloten om veld 5 een 

gedeeltelijke renovatie uit te voeren, waarbij de toplaag eraf gehaald is, opnieuw bezand, gevlakt en 

opnieuw ingezaaid. Een gehele renovatie was op dit moment niet nodig en kan zo een aantal jaar 

vooruit geschoven worden. Verder zijn er geen grote projecten uitgevoerd in het seizoen 2020-2021. 

 

Commerciële zaken 

 

Net als vorig jaar presenteren we ook dit jaar dit verslag tijdens de COVID-19 crisis. Reclameborden 

zonder toeschouwers, sponsoring voor kleding die niet is gedragen en veel SGW activiteiten die geen 

doorgang konden vinden. 

 

Toch kunnen we met gepaste trots zeggen dat de Woudenbergse (eo.), voetbal gezinde, middenstand 

achter de vereniging is blijven staan, we nauwelijks opzeggingen hebben en we daarmee financieel 

een stabiel jaar hebben gehad. Zonder te vervallen in details wil ik enkele noemenswaardige en leuke 

feiten die betrekking hebben op sponsoring, benoemen. 

 

In willekeurige volgorde: 

De Rabobank heeft haar contract met twee jaar verlengd. We hebben vier nieuwe SGW-leden 

verwelkomd en hebben zes sponsoren aangegeven hun contract voor onbepaalde tijd te verlengen. 

We hebben rondom de velden alle reclameborden kosteloos laten vervangen. We zijn gestart met de 

webshop en we hebben we de Corona periode gebruikt om een zakelijke LinkedIn pagina te starten 

waarop we SGW-leden regelmatig in de spotlights zetten en met inmiddels ruim 400 volgers en ruim 

15000 views kunnen we spreken van een succesvolle start met dit digitale medium. En als laatste, 

hebben jullie meegekregen dat we met een groepje sponsoren met vogelaar Nico de Haan op pad zijn 

geweest? Ook dat is V.V. Woudenberg! 

 

Het komende jaar zal in het teken staan van het verder uitwerken van de digitale mogelijkheden. 

Denk daarbij aan de webshop, online reclame op en rondom het park en website. Verder pakken we 

de draad op met SGW activiteiten waarbij we in het jubileumjaar alle sponsoren zullen verrassen met 

een leuke activiteit. 

 

Het komende seizoen rekenen we wederom  op de steun en loyaliteit van de V.V. Woudenberg 

gezinde ondernemers  en moedigen we betrokken ondernemende leden aan zich aan te melden als 

vrijwilliger om zo ook een steentje bij te dragen aan de commercie binnen onze club als één van de 

belangrijkste inkomstenbron en een cruciale pilaar van onze club. 

 

Alleen ga je harder, samen kom je verder" 
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Algemene zaken 

 

Activiteiten 

Activiteiten: een grote stilte... Weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren in verband met het  
COVID-19 virus. Alles wat mogelijk was en binnen de maatregelen kon worden gedaan, hebben we 
voor de jeugd zo goed als het kon proberen te organiseren. We kijken uit naar een nieuw seizoen 
waarin we weer veel activiteiten voor onze leden mogen organiseren. En hoe mooi is het dat we dan 
ook nog eens 60 jaar bestaan!  

Kantine 

Ook wat betreft de kantine kunnen we vrij kort zijn. In september hebben we nog een aantal mooie 

zaterdagen kunnen draaien waar we een goede omzet hebben weten te realiseren, maar vanaf begin 

oktober was dit helaas niet meer mogelijk… Pas in mei 2021 mochten we weer open en hebben 

uiteindelijk de zomer door de deuren geopend kunnen houden. Uiteraard geldt ook voor onze kantine 

dat we hopen het nieuwe seizoen 2021-2022 weer volledig, zonder al te veel maatregelen, open te 

kunnen blijven. Als één van de drie inkomstbronnen heeft de kantine helaas vrijwel niet kunnen 

bijdragen aan een positief resultaat voor de vereniging wat we gewend zijn.   

 

Tenslotte 

 

Zoals al even aangehaald bij de informatie over de dames heeft het overlijden van Puck Zweekhorst 

gezorgd voor een enorme domper op dit seizoen. Het heeft, ondanks dat we nog midden in de corona 

maatregelen zaten, veel teweeg gebracht bij de dames en iedereen die Puck kende. Puck zal in het 

nieuwe seizoen op een passende wijze worden herdacht bij een wedstrijd van de dames. Hiermee 

willen we proberen om deze donkere periode met elkaar en haar familie en vrienden af te sluiten. 

Daarmee zijn we Puck natuurlijk niet vergeten, zij zal voor altijd in ons hart blijven.. Via deze weg 

willen familie en vrienden heel veel sterkte wensen de komende periode. 

 

Na een lastig en bewogen voetbaljaar zullen we het seizoen 2020-2021 gematigd positief afsluiten. Op 

voetbalgebied was het natuurlijk een seizoen om snel te vergeten. Onze jeugd kon gelukkig wel 

‘gewoon’ doortrainen, maar met name de senioren hebben dit ruim 6 maanden niet kunnen doen. Op 

financieel vlak zijn we het seizoen goed doorgekomen, dit mede doordat onze leden en sponsoren 

ons trouw zijn gebleven en hiermee ons als club enorm hebben geholpen. Fantastisch om te zien hoe 

betrokken iedereen bij onze vereniging is. Hier zijn we iedereen zeer dankbaar voor en geeft ons de 

mogelijkheid om financieel gezond het nieuwe seizoen(en) in te gaan. Een nieuw seizoen waarin we 

ook nog eens 60 jaar bestaan. We zullen gedurende het seizoen tal van activiteiten voor onze leden, 

vrijwilligers en sponsoren gaan organiseren met als fantastische afsluiter aan het eind van het seizoen 

een groot feest!  

 

Tot slot willen we alle vrijwilligers die onze vereniging het afgelopen seizoen daar waar mogelijk 

hebben geholpen, hartelijk bedanken. Zonder hen hadden we het seizoen niet tot een goed einde 

kunnen brengen. Ook voor komend seizoen rekenen we weer op jullie inzet en hopen we er voor het 

eerst in twee ‘verloren’ seizoenen weer een ‘normaal’ seizoen van te kunnen maken!  

 

 

Woudenberg, oktober 2021 

 

Bestuur v.v. Woudenberg 


