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Jaarverslag SV Zandvoort 2018 – 2019 
 
Geachte lezer, 
 
Met veel plezier mag ik u wederom namens het bestuur het jaarverslag aanbieden 
over het afgelopen voetbal seizoen. Een seizoen dat in het teken stond van 
doorpakken. Doorpakken op veranderingen die een jaar eerder zijn ingezet. 
Doorpakken op vernieuwing en groei. Maar tegelijk ook koesteren wat we hebben. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van resultaten die wij als vereniging afgelopen 
seizoen hebben behaald waarbij we tegelijkertijd ook een blik werpen op de nabije 
toekomst met de kennis van heden ten dage. Maar niet eerder voordat wij eerst onze 
dank uitspreken voor de vrijwilligers van SV Zandvoort. Het is prachtig om te zien dat 
er zo veel mensen zijn die onze club een warm hart toedragen en graag een steentje 
hieraan willen bijdragen. Zonder deze mensen kan onze club niet draaien dus onze 
dank is groot! 
 
 
OVERZICHT VOETBAL 
 
Zaterdagsenioren 
Na de geweldige promotie vorig seizoen mocht het vlaggenschip van SV Zandvoort 
onder leiding van hoofdtrainer Ted Saunier dit jaar laten zien wat ze waard zijn in de 
2e klasse. Met tegenstanders als Monnickendam, ZOB en EDO stonden er een 
aantal mooie wedstrijdaffiches op het programma. De staf werd verder 
gecompleteerd door Reinier Kreuger, Raymon Hölzken en Rob van den Bergh. 
Het doel was om stabiel mee te draaien in de middenmoot met zicht naar boven 
maar zoals gedacht bleek dit geen gemakkelijke opgave. Na een trage start met 
meer verliespunten dan aanvankelijk gehoopt, werd in de 2e helft van het seizoen 
veel goedgemaakt. SV Zandvoort is uiteindelijk geëindigd op een verdienstelijke 5e 
plaats met 37 punten uit 26 wedstrijden. Naast de competitie is de selectie gekomen 
tot de 1/8e finales van het bekertoernooi. De Mid-West-cup (voorheen HD cup) is 
helaas minder succes verlopen dan vorig jaar. Na de poulefase is Zandvoort 
gestrand. 
 
De zaterdagselectie 2 stond dit jaar wederom onder leiding van Marc Buchel. Ook 
deze jongens konden na de promotie van het vorige seizoen laten zien wat zij waard 
zijn in de 2e klasse. Het doel was behoud in deze klasse en dit werd behaald. 
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Bij de overige senioren waren afgelopen seizoen maar liefst zeven teams actief. 
Allereerst een bijzonder vermelding voor de Dames 1, het is voor het eerst in de 
historie dat SV Zandvoort bij de senioren een dames team heeft. Een seizoen eerder 
waren deze meiden nog kampioen geworden bij de jeugd (Meiden onder 19), 
afgelopen seizoen hebben zij in hun eerste jaar bij de senioren als Dames 1 
wederom het kampioenschap binnengehaald in de 5e klasse! Deze meiden vormen 
een mooie bron voor inspiratie voor alle jonge meisjes die met veel plezier voetballen 
bij SV Zandvoort. Hulde voor kanjers! 
 
Verder is afgelopen seizoen een nieuw team gevormd onder leiding van Ron 
Kampman en Berry Buytenhek, Zandvoort 3. Dit team bestaat uit oud selectie 
spelers en zijn gestart in de 4e klasse. Zij zijn het seizoen als eerste geëindigd en 
mochten het kampioenschap gaan vieren! Van harte proficiat heren. 
 
De zaterdag 4 werd vorig seizoen opgepikt door Marcel Wawoe. Met veel inspanning 
is dit team met jeugdige senioren op de rit gezet en wordt gebouwd aan een stabiele 
groep spelers die met veel plezier genieten van het voetbal. 
 
De zaterdag 5 wordt begeleid door Stefan en Paul Smit. Dit team is al langere tijd 
actief bij SV Zandvoort en vormt al jaren een mooie vertegenwoordiging van SV 
Zandvoort op de voetbalvelden in de regio. 
 
De zaterdag 6 stond onder begeleiding van Frank Paap en Gé Oosterbaan. Tot 
ieders grote verdriet is Gé ons dit jaar op 90-jarige leeftijd ontvallen. Gé was lid van 
verdienste en heeft bijzonder veel voor de club betekend. Dit verlies heeft zo ook zijn 
impact gehad op het team dat helaas na afgelopen jaar zijn laatste seizoen heeft 
gespeeld. SV Zandvoort is de zaterdag 6 en in het bijzonder Gé ontzettend dankbaar 
voor alle inzet voor SV Zandvoort.  
 
De Veteranen 2 stond ook afgelopen seizoen weer onder leiding van Peter Seur. 
Deze oude rotten staan altijd garant voor een gezellige 3e helft en maken de 
zaterdag senioren compleet. 
 
Op zondag hebben wij al heel wat jaren slechts één elftal voetballen, de Zondag 2. 
Een divers gezelschap, sportief en vooral ook een gezellig team ooit opgericht door 
Joop Grigoleit. Door weer en wind wordt elke donderdagavond fanatiek getraind. 
Vorig seizoen zijn ze nog kampioen geworden, afgelopen seizoen konden zij dit 
resultaat niet evenaren dus zij zullen uit zijn op revanche. 
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Zaalvoetbal 
Namens SV Zandvoort werd het zaalvoetbal wederom door 2 Veteranen teams 
vertegenwoordigd. Beide teams hebben er weer een gezellig seizoen op zitten en 
zijn geëindigd in de bovenste regionen. 
 
Jeugdvoetbal 
De KNVB heeft vorig seizoen enkele wijzigingen doorgevoerd in het jeugdvoetbal. Zo 
worden de teams niet meer aangeduid met de traditionele letters (A-/B-/C- etc) maar 
door middel van de leeftijdsaanduiding. Zo werden de F-pupillen aangeduid met de 
Jo8 (Jongens onder 8) en de Jo9 (Jongens onder 9), de E’tjes met Jo10 en Jo11, de 
D’tjes met J012 en Jo13 enzovoort. Inmiddels zijn de aanduidingen wat meer 
gewend. 
 
Daarnaast is de pilot van de KNVB met gewijzigde speelvormen voor de jongste 
pupillen een succes gebleken en verder uitgebreid. Sinds afgelopen seizoen spelen 
de pupillen tot en met onder de 10 nu met 6 spelers tegen 6 op een kwart veld, de 
onder de 11 en de onder de 12 spelen nu op een half veld met 8 spelers tegen 8. 
Pas vanaf de 2e jaar D, oftewel de onder de 13, spelen de teams op een heel veld 
met 11 spelers tegen 11. Speciaal voor de 6x6 wedstrijden zijn er 3 velden (veld 5, 6 
en 7) permanent ingericht voor deze wedstrijden. Voor de 8x8 wedstrijden werd veld 
3 ingericht met speciale belijning bestemd voor deze wedstrijden. 
 
Bij de gehele jeugdafdeling is in alle leeftijdsgroepen met plezier weer hard gewerkt 
door alle hoofdtrainers en vrijwilligers. De puppies stonden dit seizoen wederom op 
de woensdag onder leiding van Freek vd Mije. Een bijzondere vermelding hierbij voor 
Herman Bosma en Richard Krijthe die op de zaterdag voor de pups weer de mini 
Champions League hebben georganiseerd waarin de pups in teams als Ajax en 
Manchester United het tegen elkaar opnamen in 4 tegen 4 wedstrijdjes.  
 
Ook de F-pupillen (Jo9/Jo8) stonden afgelopen seizoen weer onder leiding van Freek 
vd Mije. De E- pupillen (Jo11/Jo10) stond onder leiding van Michael Lijesen en de D-
pupillen (Jo13 en Jo12) van Richard Krijthe. Deze hoofdtrainers werden ook dit jaar 
weer geassisteerd door vele vrijwilligers, vaak vaders die fungeerden als 
hulptrainers/begeleiders.  
 
Bij de junioren stonden de C’tjes (Jo15) onder leiding van hoofdtrainer Ted Saunier 
die naast de selectie een zijstap heeft gemaakt naar de jeugd. Ted kreeg hierbij de 
hulp van Koen Michielsen die hielp bij de Jo15-1 en Pieter Brune, die samen met zijn 
vrouw Sylvia en Raymond de Vente de begeleiding deed bij de Jo15-2.  
Raymon Hölzken hield dit seizoen wederom de B-junioren (Jo-17) onder controle en 
de A-junioren (Jo-19) werden dit jaar wederom getraind en begeleid door Kas de 
Vries.  
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Bij de meiden hebben we in de jeugd afscheid genomen van de Mo19 aangezien 
deze zijn doorgestroomd naar de senioren. Voor de jongere dames is een onder de 
13 team gevormd waarbij deze meiden hun eerste wedstrijdervaring hebben kunnen 
opdoen op het hele veld. De meiden onder 13 werden begeleid door Anita Wijs en 
getraind door Thim Koemans en Richard Krijthe. 
 
Dit seizoen waren er helaas wat minder kampioenen bij de jeugd dan het vorige 
seizoen. De Jo11-1 werden kampioen onder begeleiding van Bob de Jong, de Jo11-
2 onder begeleiding van Dave Meijerink. 
 
Helaas kan ik niet alle begeleiders en trouwe supporters benoemen. Maar u weet 
allen wie dat zijn. 
 
 
COMMISSIES EN BESTUUR 
 
Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie werd een jaar eerder nog bezet door Gerard Damhoff, Yvonne 
Lijesen, Richard Krijthe, Richard Bruijnzeel, Pieter Brune en Dave Meijerink. Dit jaar 
hebben Peter Cruiming, Raymond de Vente, Benjamin Dek en Lonneke Stroekman 
het team uitgebreid. De Jeugdcommissie heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor de 
organisatie van diverse jeugdevenementen en reguliere ondersteunende taken voor 
de jeugd. Zo valt te denken aan bemanning van het wedstrijdsecretariaat op de 
wedstrijddagen en als aanspreekpunt fungeren voor de verschillende jeugdteams 
maar ook evenementen zoals het smakelijke Dinner-Time waar de jeugdteams 
gezamenlijk na de training een heerlijk diner verorberen bereid door de ouders. Ook 
werd voor de eerste keer het FiFa toernooi georganiseerd, waar de kids hun kunsten 
konden vertonen op het digitale voetbalveld met behulp van de Playstation. 
Daarnaast was de organisatie van onder andere het Oliebollentoernooi in de zaal, 
het jaarlijkse schoolvoetbal en het Duinpieperstoernooi weer uitstekend verzorgd. 
 
Technische commissie 
Gedurende het seizoen is gebleken dat de technische commissie in de huidige 
hoedanigheid niet goed meer kon functioneren. Na het uiteenvallen zijn door het 
bestuur op initiatief van Jack Goedegebuure en Richard Bruijnzeel op dit onderdeel 
verschillende wijzigingen in de structuur doorgevoerd. Zo hebben zij naar aanleiding 
van diversen gesprekken met een aantal mensen uit de vereniging die veel kennis en 
ervaring hebben op het gebied van jeugdvoetbal, een gewijzigde inrichting voor de 
organisatie van de jeugdopleiding opgezet voor het komende, nu huidige seizoen. Zo 
is ingezet op meer selectievoetbal voor de oudere jeugd (junioren) met als doel om 
ieder jeugdlid meer op eigen niveau te kunnen laten voetballen. Daarnaast wilt SV 
Zandvoort ook de recreatieve voetballers meer de ruimte geven om met veel plezier 
te voetballen. Hiervoor is afgeweken van het principe waarbij de hoofdtrainer 
verantwoordelijk is voor een gehele jeugdcategorie, maar ingezet op meer trainers 
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die slechts verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het eigen team en hier volop 
de aandacht op te kunnen richten. Daarbij is ingezet op meer kwaliteit van de 
trainingen door een cursus beschikbaar te stellen voor de hulptrainers voor met 
name de jongere jeugd. Deze cursus werd afgelopen najaar voor de tweede maal op 
het complex van SV Zandvoort gegeven en werd als zeer succesvol ervaren. Verder 
is de jeugdafdeling onderverdeeld in de onderbouw en bovenbouw. Voor de 
onderbouw zijn Richard Krijthe, Herman Bosma en Steef te Riele bereid gebleken 
om zich te bemoeien met organisatorische zaken die leeftijdscategorie overstijgend 
zijn. Voor de bovenbouw staan Ted Saunier samen met Raymon Hölzken in nauw 
contact met de trainers voor de oudere jeugd vanaf de onder 17.  
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter   Jan van der Leden 
Penningmeester  Amal Kerkouri 
Secretaris   Richard Bruijnzeel* 
Bestuurslid   Reinier Kreuger* 
Bestuurslid   Yvonne Lijesen* 
Bestuurslid   Richard Krijthe 
Bestuurslid   Jack Goedegebuure 
 
*Deze bestuursleden zijn niet herkiesbaar voor een volgende termijn en treden af. 
 
Ted Saunier is ook afgelopen seizoen wederom wedstrijdfunctionaris geweest voor 
zowel het veld- als het zaalvoetbal. 
 
Website 
Het beheer van de website alsmede de Facebook pagina werd ook dit seizoen weer 
gedaan door Richard Krijthe. Op korte termijn zitten er leuke nieuwe features aan te 
komen zoals koppeling aan de mogelijkheid voor betaling van de contributie via Ideal 
en een nieuwe vrijwilligersmodule. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 
december 2019 zal meer over de vrijwilligersmodule worden toegelicht. 
 
Contributies/boetes 
Wim Hoppe heeft ook dit seizoen weer veel tijd gestoken in zijn taken als 
“ledenadministrateur”. Een van de taken is het bijhouden van de inning van de 
contributie van de leden. Helaas heeft Wim samen met het bestuur ook dit seizoen 
weer veel tijd besteed aan het herinneren van leden om hun contributie te betalen. 
Het niet op tijd betalen, betekent voor onze vereniging een extra belasting, daar ook 
de vereniging tijdig aan de financiële verplichtingen moet voldoen. Men dient zich te 
realiseren, dat het toesturen van herinneringen en het (telefonisch) aansporen tot 
betaling geld kost en onnodig veel tijd in beslag neemt. Tijd die beter in andere zaken 
kan worden geïnvesteerd. De afspraak blijft dat “ niet betalen” ook inhoudt - “niet 
spelen”.  
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EVENEMENTEN 
 
Hots-Knots-Begonia Toernooi 
Afgelopen seizoen is dit traditionele toernooi in gewijzigde vorm voortgezet. Alle 
wedstrijden werden 7x7 gespeeld op halve velden, verspreid over 2 dagen. De 
organisatie is dit maal gewijzigd: Pieter Brune, Gerald Singer, Justin Luiten, Yvonne 
Lijesen, Raymond de Vente, Jeroen van Galen, Samir Hachache en Laura Koning 
hebben deze editie met hulp van vele vrijwilligers tot een succes gemaakt waarbij 
veel plezier is beleefd. 
 
Oliebollentoernooi 
Het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd werd opnieuw georganiseerd door 
de JC. Ook deze editie werd weer een zeer geslaagde dag voor de gehele jeugd! 
 
Sinterklaasfeest 
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn Pieten onze jongste jeugdleden met een 
bezoek vereren. Weer uit alle hoeken bestormden zij het veld waar de jeugd werd 
verrast. Wij bedanken iedereen, die aan dit feest heeft meegeholpen. 
 
Dinner-time 
De jeugdcommissie organiseerde met behulp van vele ouders het jaarlijkse dinner-
time. Alle jeugdteams gingen heerlijk met elkaar aan tafel om te genieten van al het 
lekkere eten dat door de ouders was bereid. Een erg leuk initiatief waarbij alle 
spelers op een gezellige wijze het avondeten met elkaar delen ter afsluiting van de 
eerste helft van het seizoen. 
 
Duinpieperstoernooi 
Deze 5e editie werd wederom georganiseerd door de JC en is verdeeld over 2 dagen. 
Helaas zat het weer op de zaterdag niet mee waardoor het ochtendprogramma 
moest worden afgelast voor de jongste jeugd moest worden afgelast. Vanaf de 
zaterdagmiddag kon er gelukkig weer worden gevoetbald en werd het toernooi ook 
nu weer succesvol en met veel plezier ervaren met hulp van vele vrijwilligers zie zich 
hebben ingezet.  
 
Externe toernooien 
Na afloop van het voetbalseizoen zijn er in juni 2 geweldige toernooien 
georganiseerd, het CGI toernooi en het Expeditors toernooi. Deze externe partijen 
hebben op ons complex ieder een voetbaltoernooi gespeeld. Een aantal vaste 
vrijwilligers van SV hebben zich enorm ingezet om de organisatie in goede banen te 
leiden en dat heeft tot zeer welkome extra inkomsten voor de club geleid. 
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DIVERSEN 
 
Kantine 
De coördinatie van de kantine werd ook afgelopen seizoen gerund door Gabriëlla 
Bos en Yvonne Lijesen. Deze 2 kanjers hadden de organisatie zeer strak in handen  
en stonden garant voor menig gezellige derde helft. Onze vereniging mag zijn 
handen dichtknijpen met deze twee dames aan het roer. Het bestuur is hen dan ook 
ontzettend dankbaar voor al hun inzet! Joop Paap opereerde getrouw op de 
achtergrond als functioneel inkoper voor alles wat met de kantine te maken heeft. 
 
Ook dit jaar hebben veel ouders van de jongste jeugd hun bijdrage gedaan door deel 
te nemen aan de kantinediensten elke zaterdagochtend voor de hulp achter de bar. 
Wij danken ook hen voor hun inzet. Gelukkig zien wij dat de selectie en overige 
senioren dit inmiddels ook goed oppakken. 
 
De overheerlijke gehaktballen van onze lieve Wil van Soolingen waren nog steeds 
favoriet op de zaterdagen. 
 
Klusteam 
Tijdens de zomerstop van 2019 is het klusteam weer voortvarend aan het werk 
gegaan. Pieter Brune, Clemens Groot, Arie Loos, Nop Beijnes, Rick de Haan, 
Michael Lijesen, Jan van der Leden, Frans Valks en Peter Seur hebben onder de 
coördinatie vanuit het bestuur (Jack Goedegebuure) weer veel werk verricht, zoals 
het opknappen van de keuken, inrichten van het invalidetoilet en de uitbreiding van 
de bar met verrijdbare delen. Wij zijn het klusteam wederom ontzettend dankbaar 
voor hun inzet voor onze vereniging, prachtig werk mannen! 
 
Commissiekamer/wedstrijdsecretariaat 
Dit seizoen bemande de JC wederom het wedstrijdsecretariaat. Uitgifte van de 
kleedkamersleutels, de kledingtassen met de schoongewassen tenues en overige 
wedstrijd gerelateerde zaken vonden plaats in het secretariaat. De bemanning van 
het secretariaat blijkt echter steeds lastiger te organiseren. De jeugdcommissie is 
dan ook op zoek naar vrijwilligers die af en toe bereid zijn om deze post te 
bemannen. 
 
Ledental 
Afgelopen seizoen is het ledenaantal licht gestegen naar 580. Ondanks dat er een 
aantal leden hebben opgezegd zijn er gelukkig meer nieuwe aanmeldingen bij zowel 
de jeugd als de senioren. 
 
  



 
Bestuur 
bestuur@svzandvoort.nl 
Datum 
03-12-2019 
Kenmerk 
Jaarverslag 2018-2019 

Scheidsrechters 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de scheidsrechters die de wedstrijden van onze 
senioren- en jeugdelftallen hebben geleid. Enkele namen mogen wij ook hier wel in 
het bijzonder noemen: Barend Oosterom, Raoul Jacobs, Rene Steggerda, Chris van 
de Broek, Eric Zaadnoordijk, Tim Kerkman, Niels van de Koekelt, Brandon Krijthe, 
Clemens Groot, Marc Rutgers, Jason Krijthe, Levy van Hamersveld, Mick Dumpel, 
Christian Steiner en Kevin Krijthe. Met grote regelmaat hebben deze toppers zich 
ingezet om de vele wedstrijden mogelijk te maken, immers zonder scheidsrechter 
kan er niet worden gespeeld! Een groot aantal van deze (jonge)mannen hebben 
tevens in het najaar van 2018 de opleiding tot verenigingsscheidsrechter gevolgd en 
met goed gevolg afgesloten. 
 
Wij hopen volgend seizoen weer op hun inzet te mogen rekenen. 
 
Verder is de jeugdcommissie dit seizoen gestart met een pilot om de oudere jeugd 
(naast de reguliere hierboven genoemde scheidsrechters) per toerbeurt op aangeven 
van de hoofdtrainer te laten fluiten. Zodoende kunnen alle spelers een klein steentje 
bijdragen, ontwikkelen ze ook nog eens hun eigen spel om eens te ervaren hoe het 
is om een wedstrijd te fluiten en wie weet komen er nieuwe talenten in het licht die op 
vaker zouden willen fluiten. Vooralsnog verliep deze pilot met wisselend succes maar 
dit zal voor de toekomst worden getracht te verbeteren. 
 
Sponsoring 
Onze grote dank gaat net als elk jaar uit naar alle sponsors en adverteerders. Hun 
steun heeft ertoe bijgedragen dat veel activiteiten binnen de vereniging konden 
worden gerealiseerd. Duidelijk is dat zonder deze steun het onmogelijk is onze 
vereniging de uitstraling te geven, die het nu heeft. Tevens willen wij de leden van de 
Sponsorcommissie bedanken, die veel tijd en energie hebben gestoken in het 
werven van nieuwe en onderhouden van de contacten met de huidige sponsors. De 
sponsorcommissie bestaat momenteel uit Roel v.d. Heuvel, Jan van der Leden en 
Freek van de Mije. Jack Goedegebuure verzorgt de administratieve afhandeling 
namens de Sponsorcommissie. Het bestuur is de heren dankbaar voor hun inzet. 
 
Complex en velden 
Voor het onderhoud hebben wij weer kunnen rekenen op de inzet van onder andere 
Jan-Willem Groen en Herman Schuiten, die ervoor hebben gezorgd dat de terreinen 
en gebouwen in goede staat zijn. Guus, Ineke en Henry Marcelle zorgen er wekelijks 
voor dat het complex weer heerlijk schoon is. Verder willen wij wederom de 
werkzaamheden van de consul, Raymond Lembeck, niet onvermeld laten en hem 
bedanken voor de keuring van onze velden. 
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Tot slot 
Wij willen graag afsluiten met een blik op de toekomst. Een aantal zaken is 
vermeldenswaardig om bij deze alvast mee te geven. Zoals iedereen weet vindt in 
mei 2020 de Dutch Grand Prix plaats. Het complex van SV Zandvoort zal in deze 
periode worden omgetoverd tot een grote camping waar duizenden racefans 
gedurende het weekend zullen komen overnachten. Dit betekent dat er op ons 
complex voor een periode van circa 2 weken geen voetbalactiviteiten zullen 
plaatsvinden. Dit geeft ieder van ons de mogelijkheid om te genieten van al het 
moois dat de komst van de Formule 1 naar Zandvoort heeft te bieden! 
 
Verder zijn wij verheugd om te vermelden dat 2 van onze velden vanaf augustus 
2020 zullen zijn voorzien van LED-verlichting. Het betreft de velden 1 en 2.  
 
Als laatste willen wij u graag meegeven dat er een opzet is gemaakt voor het nieuwe 
vrijwilligersbeleid. Het is een vaststaand feit, dat alleen met de hulp van voldoende 
vrijwilligers het mogelijk is een vereniging zoals de onze te besturen en alle zaken 
naar behoren te laten verlopen. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor 
de vele uren die door hen pro deo aan de vereniging worden besteed. Voorkomen 
moet echter worden, dat teveel taken op de schouders van dezelfde mensen 
terechtkomen, mede omdat dit de organisatie van een vereniging veel te kwetsbaar 
maakt.  
 
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de opdracht van 
zijn leden gekregen om hier een nieuwe invulling aan te geven. Op 16-12-2019 zal 
een presentatie worden gegeven van de nieuwe opzet. Wij zijn erg benieuwd of deze 
invulling kan rekenen op de steun van onze leden en dat hier voldoende uitvoering 
aan kan worden gegeven. Wij kunnen op alle fronten nog vrijwilligers gebruiken. Met 
wij wordt bedoeld ”de voetbalclub S.V. Zandvoort” en dat bent u! 
 
Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen, 
Bestuur S.V. Zandvoort. 
 
 
 
Ps. 
Mocht u in dit verslag zaken tegenkomen die niet of niet helemaal juist zijn, geef dit 
dan a.u.b. per mail door aan bestuur@svzandvoort.nl. 


