JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018 VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS.
1e kwartaal (juli t/m september 2017)
Een van de eerste bestuursvergaderingen van het nieuwe seizoen werd gehouden op het kantoor van de
voorzitter bij Daikin. Reden was dat hij ons dan schetsen etc. kon laten zien van de nieuwe accommodatie. Met
daarbij de aantekening dat het om een Voorlopig Ontwerp ging en geheimhouding het parool was.
De jeugdcommissie ging aan de slag om van elke leider en trainer een Verklaring Onberispelijk Gedrag te
verkrijgen. Het Jeugd Sportfonds verleent ons jaarlijks een subsidie van 10 euro per jeugdlid en heeft daar nu
de voorwaarde aan verbonden dat er een VOG beschikbaar is.
De erkenning SBB werd verlengd. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven. Daarmee blijven we dus een erkende stageplek.
Met de SSV (School Sport Vereniging) werden nieuwe afspraken gemaakt. Met name het lidmaatschap van de
deelnemers was belangrijk. De deelnemers komen nu op onze ledenlijst en betalen contributie. Daarmee
moeten wij weer de zaalhuur betalen, alsmede de trainer(s).
De eerste stappen richting een cashloze kantine werden gezet. Ook werden de regels aangescherpt via een
simpel ABC-tje:
A: achter de bar alleen voor personeel en bestuur.
B: barbon moet aan het eind van de dag betaald worden.
C: cash alleen op zaterdag.
Al vrij snel bleek dit redelijk goed te werken!
In de personen van Heleen Bervoets en Mariska Been vonden we (eindelijk) nieuwe kantinebeheerders. De
dames zouden al vrij snel met allerlei voorstellen komen. Zij zorgden vanaf nu voor de inkopen en de bezetting
van bar/keuken, waarmee Kees Oole van een lastige taak was verlost.
We kregen de beschikking over een defibrillator (AED). Er werden diverse mensen bereid gevonden een cursus
daarvoor te volgen, een goede zaak.
De selectie van 1 en 2 was behoorlijk groot. Eigenlijk teveel voor 2 teams, maar te weinig voor 3. Er waren
enkele nieuwe spelers bijgekomen, alsmede een aantal A-junioren die doorstroomden naar de senioren. Vanaf
het begin van het seizoen waren 2 spitsen van het eerste geblesseerd: Yannick Esajas en Jay Falix. De eerste
selectie kon helaas niet beschikken over een vaste grensrechter, wekelijks werden mensen benaderd de vlag
ter hand te nemen.
Na het faillissement van MAX BSO kwam Kiddoozz in die accommodatie. Met hen werd kennis gemaakt en
werden de nodige afspraken gemaakt. Financieel voor De Zwervers aantrekkelijk, want elk kind op de BSO
levert ons 100 euro per jaar op.
Grote schrik toen geheel onverwacht Janet Willemsen-Westbroek overleed. Na de crematie was er op ons
complex een samenkomst ter herdenking. Later in dit kwartaal overleed Ronald v.d. Lee, oud-sponsor van de
club.
De vrouwen van het Italiaanse nationale voetbalteam gebruikten onze accommodatie voor de trainingen. De
gemeente had het hoofdveld perfect verzorgd, een plaatje. Een groep vrijwilligers had alle reclameborden
afgeplakt en op toerbeurt waren er vrijwilligers aanwezig voor hand en spandiensten. Helaas kregen we op een
gegeven moment te maken met erg veel water (sproei- resp. regenwater) en bleek er daarna een schimmel in
het veld te zitten. Van die mooie grasmat was weinig over, helaas.
De activiteitencommissie organiseerde weer eens een rommelmarkt, waarmee het kwartaal werd afgesloten.
2e kwartaal (oktober t/m december 2017)
De Jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats, zoals de laatste jaren gebruikelijk helaas ook nu weer een
teleurstellende opkomst van de leden. Veel hete hangijzers waren er niet, wellicht alleen de verkiezing c.q.
benoeming van nieuwe bestuursleden. Vanwege zijn verhuizing naar Zwitserland moest penningmeester Gerard
Tuinenburg ermee stoppen, Jordi Vermaas zou door de JAV als zijn opvolger benoemd worden. In de vacature
die Jordi achterliet zou Albert Elzinga benoemd worden, met de functie van bestuurslid voetbalzaken.
Op de JAV werden 2 leden “onderscheiden”: Gerard Tuinenburg werd van lid van verdienste gepromoveerd tot
erelid en Michel Koks werd benoemd tot lid van verdienste.
Op de JAV maakte de voorzitter bekend dat het bestuur 2 aspirant-bestuursleden inmiddels laat meedraaien
met de vergaderingen, in de vorm van een stage. Alles in het kader van de toekomst!
Teneinde de cursus AED (zie vorige kwartaal) te financieren werd een kleine verloting gehouden. De opbrengst
daarvan zou geheel gebruikt gaan worden voor de opleiding. De grootste verloting was natuurlijk de
traditionele boutverloting. Kees Oole c.s. verzorgden die voor de 24e keer en het leverde een recordopbrengst
op.
De jeugdcommissie organiseerde in samenwerking met buurman LMO een cursus voor pupillenscheidsrechter
en verenigingsscheidsrechter. Die zou in het volgende kwartaal afgesloten worden. Ook was er een cursus voor
pupillentrainer, die werd met goed gevolg afgesloten door Dennis de Jel; Roeland Overkamp en Luigi Sietsema.
Koen van Anraad behaalde het diploma juniorentrainer.
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Sportief redelijk goede zaken te melden! Het 1e team draaide prima mee in de 3e klasse, iets minder
wisselvallig en we doen mee om een periodetitel. Het 2e team haalde de eerste periodetitel binnen, een
compliment aan trainer Rene Milot en zijn mannen. De eerste kampioen was ook al te melden: JO13-1 kon
feesten!
Ger van Dijk, oud-bestuurslid en erelid van de club, moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis
omdat zijn aorta op springen stond. Na de operatie zou hij geruime tijd in het ziekenhuis blijven en vervolgens
verhuizen naar het zorghotel. Terug naar huis was moeilijk omdat zijn vrouw Nel haar heup had gebroken en
hem dus niet kon helpen. Deze ongemakken gaven uiteindelijk het laatste zetje om de bewerkelijke woning aan
de Kerkedijk te verruilen voor een flat in Sonnenburgh.
Ben Roovers, bestuurslid van de SV, overleed geheel onverwacht kort voor zijn 68 e verjaardag. Ben verzorgde
op de wedstrijddagen van het eerste altijd de verloting en bij de eerste zaterdag na zijn overlijden werd
besloten de opbrengst te besteden aan de cursus AED, zie hiervoor. In dit kwartaal overleed ook ons oud-lid
Albert Hepkema, voor de ouderen onder ons een bekende.
De familie Leuvekamp (Teun en Jopie) kreeg het aardig voor de kiezen. Via de rubriek De Ziekenboeg hadden
we al vernomen hoe de situatie was en die was dermate ernstig dat ze hun huis aan de Catullusweg moesten
verlaten en in verzorgingshuis De Meerweide terecht kwamen. Met Teun ging het langzaam wel iets beter, maar
Jopie overleed kort na de Kerstdagen.
De 23e jaargang van het clubblad ging van start met een combinatie van de presentatiegids en ’t Zwervertje.
Op de JAV liet de voorzitter de eerste druk ervan zien.
De commissie PRS registreerde diverse nieuwe shirtsponsoren. Vrijwel alle teams lopen er zo mooi uniform
gekleed bij.
De activiteitencommissie organiseerde dit kwartaal een feestavond en een bingo avond.
3e kwartaal (januari t/m maart 2018)
Het kwartaal begon met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, waarop de volgende jubilarissen werden
gehuldigd voor hun langdurige lidmaatschap: Ad Biest; Erik van Heeckeren; Rinus Smits; Wim Stam en Michael
van Wel (25 jaar); Ger Boender; John van Leeuwen; Henri Smit en Arie Stok (40 jaar). Uiteraard was er ook de
speech van de voorzitter, hij meldde o.a. dat het contract met hoofdtrainer Wim Eilander met 1 jaar verlengd
zou worden. In zijn speech ook veel aandacht voor de nieuwe accommodatie. De nieuwjaarsbijeenkomst werd
overigens vooraf gegaan door het oliebollentoernooi voor de jeugd en een wedstrijd van het eerste team tegen
een team met oud-spelers. Een week later werd het traditionele Jan Kranendonk-toernooi gehouden, winnaar
was dit keer het 5e team.
Het eerste team toog in de korte winterstop naar Madrid. Helaas werd daarna in de competitie een zeer slechte
serie neergezet, waardoor we behoorlijk kelderden op de ranglijst.
Er werd een aanpassing doorgevoerd van het assortiment in de keuken, evenals enkele prijswijzigingen. In een
later stadium zouden het assortiment en de prijzen van de bar bezien worden.
Voor de 10e keer werd de 60+ ochtend gehouden. Ook nu weer een prima opkomst en gezellige dag. Die
ochtend voorziet wel degelijk in een behoefte, zo is opnieuw gebleken.
In dit kwartaal ontvielen ons de volgende personen: Koos v.d. Heuvel, 70 jaar, oud-lid; Bas van Beest, 78 jaar,
oud lid; mevrouw v.d. Ven, 96 jaar, weduwe van oud-lid Piet v.d. Ven en moeder van onze donateur Bas.
Paolo Gomes, hoofdtrainer van de C-jeugd, tegenwoordig betiteld als JO15, kondigde zijn aanstaande vertrek
naar Spartaan ’20 aan. Uiteraard maakte hij wel het seizoen af bij De Zwervers. Dennis de Jel, Roeland
Overkamp en Luigi Sietsema behaalden het diploma pupillentrainer; Koen van Anraad behaalde het diploma
juniorentrainer.
De SV hield haar jaarlijkse ledenvergadering en organiseerde voorts de ik-hou-van-holland-quiz en een bingoavond.
De grasvelden 1 en 3 waren dermate slecht dat er diverse keren afgekeurd moest worden. Dat alles leverde
veel discussie op en veel commentaar, helaas konden we daar als club weinig aan doen.
4e kwartaal (april t/m juni 2018)
Er moest behoorlijk wat energie gestopt worden in het privacy-verhaal (AVG), uiteindelijk kwamen er diverse
stukken op de website en in ’t Zwervertje een artikel met een korte uitleg.
De deelnemers aan de cursus verenigingsscheidsrechter slaagden allemaal: Wijnand Konijnenburg; Mumin
Mehic; Arda Ozsözen; Metin Ozsözen en Ivar Poldermans mochten hun certificaat in ontvangst nemen. Youssef
Ballah; Mohamed Barkani; Dean Bervoets; Martijn Hoogeveen en Levi de Koning slaagden voor het diploma
pupillenscheidsrechter.
De jeugdcommissie liet het nieuwe jeugdplan voor de periode 2018-2023 verschijnen. Op de website verscheen
een korte leesversie ervan. Al in een vroeg stadium maakte de jeugdcommissie de namen van de trainers voor
het seizoen 2018-2019 bekend.
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Binnen het bestuur werd de discussie over de invoering van een vrijwilligersbijdrage opgestart. Dat zou dan
moeten ingaan per seizoen 2019-2020, nadat de ledenvergadering (van oktober 2018) met de plannen heeft
ingestemd. Duidelijk merkbaar was het moeizaam plannen van bestuursvergaderingen, vanwege drukke
werkzaamheden moest er nogal eens “geschoven” worden met een geplande datum.
Kees Oole organiseerde met enkele vrijwilligers een belactie voor de Vriendenloterij. Dat leverde een nieuw
reclamebord op en diverse euro’s omdat er weer nieuwe deelnemers gestrikt werden.
Het 1e team speelde zich kort voor afloop van de competitie veilig. Het 2 e team werd net geen kampioen maar
sloot vervolgens de nacompetitie succesvol af. Promotie was daarmee een feit. Ons hoogste jeugdteam, JO191, degradeerde helaas uit de hoofdklasse, de teams JO17-1 en JO15-1 handhaafden zich keurig in de
hoofdklasse. De teams JO13-1 en JO11-3 werden kampioen.
Zoals gebruikelijk aan het eind van het seizoen weer diverse activiteiten. Allereerst het bedrijventoernooi en
later de verkiezingen tot speler en team van het jaar. Bij het 1 e team werd Ronnie Pfeffer gekozen tot speler
van het jaar, bij het 2e team werd dat Wesley Cocheret. Talent van het jaar werd Matt Oorebeek. Tot teams van
het jaar in hun categorie werden resp. benoemd: JO19-3 (liep net een kampioenschap mis) en JO13-1. Bij de
senioren werd het 2e team benoemd tot team van het jaar. Ook de gebruikelijke penaltybokaal werd weer
gehouden, in editie 5 van ’t Zwervertje kwamen alle winnaars met foto aan de beurt.
De SV organiseerde uiteraard weer de nodige zaken. Zo was er een feestavond en de seizoensafsluiter: De
puzzelrit.
Chiemeziem Nwokoro kreeg bericht dat hij een herkansing kreeg voor de toelating tot de cursus TC 2. Joeri
Kapsenberg en Joeri Slobbe werden toegelaten tot de cursus TC 3. De verzorgster van ons 2e team, Doris
Arons, kondigde aan ermee te gaan stoppen.
Onze vrijwilliger Mees Hoogerwerf, manager onderhoud, ontving voor zijn vele activiteiten gedurende meerdere
jaren voor diverse clubs en instanties een Koninklijke Onderscheiding.
Triest nieuws was er helaas erg veel dit kwartaal. Zo overleden de volgende personen: Dennis van Duijvendijk,
56 jaar, rustend lid van de club; Jaap de Koning, 79 jaar, te boek staand als lid van verdienste; Ger Harreman,
82 jaar, oud-lid; Wim van Lit, 68 jaar, oud-lid en Co Kleybeuker, 74 jaar, oud lid.
Ons clubblad ’t Zwervertje sloot met editie 5 de 23e jaargang van de periode af waarin IJVV en SV het blad
samen uitgeven. Met alle voorgaande jaargangen mee hebben nu 48 jaargangen het licht gezien.
Direct na de familiedag begon de onderhoudsploeg met het verwijderen van alle reclameborden. Dat was nodig
omdat ook het hekwerk weg moest in verband met de aanleg van het kunstgrasveld. En op maandag 4 juni
stonden de mensen van de gemeente en de aannemer al klaar om te starten. Het hekwerk werd verwijderd en
vervolgens gingen de machines het veld op om de grasmat te verwijderen en het veld uit te graven. Kort
daarna werden de lichtmasten verwijderd en begon men met het leggen van kabels en plaatsen van 8 nieuwe
lichtmasten. Vervolgens werd zand gestort, wat sommigen deed veronderstellen dat we aan beachvolleybal
gingen doen. Het werk zat eind van dit kwartaal prima op schema!
De nieuwbouwplannen schoven iets op in de tijd, in ’t Zwervertje van juni 2018 heeft onze voorzitter daarover
kort uitleg gegeven. Het betreft uitstel en geen afstel! Hoofdreden was dat het project iets te duur uitviel en er
moest dus bezuinigd worden. Daar werd hard aan gewerkt en dus een korte vertraging. Helaas zullen we ons
100-jarig bestaan niet kunnen vieren in een nieuwe accommodatie. Nog 1 seizoen en dan vieren we dat 100jarig bestaan. Dat moet een onvergetelijke gebeurtenis gaan worden. Achter de schermen wordt er al gewerkt
aan de organisatie van het een en ander.
Zo is er weer een seizoen afgesloten, terwijl de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al volop bezig zijn. De
nieuwe ledenlijst moest worden gemaakt, nadat er een lawine aan mutaties kwam. Zowel inkomend als
uitgaand! De nieuwe selecties moesten worden samengesteld, het nieuwe JO19-1 en JO17-1 speelden zelfs nog
een toernooi. Er moest (spel-) materiaal besteld worden voor de trainingen en ga zo maar door.
Ik heb getracht alles zo volledig mogelijk weer te geven. Mocht dat niet gelukt zijn, dan hoor ik dat wel op de
ledenvergadering.

Jan Laffeber
Secretaris
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