Jaarverslag Vitesse’22

Seizoen 2018-2019

1

Jaarverslag Bestuur seizoen 2017-2018
1. Jaarverslag Bestuur
Samenstelling 2017-2018: Hans Kaandorp (voorzitter), Jeroen Tromp (vicevoorzitter), Hans Groen
(secretaris), Frank Veldt (penningmeester), Hans de Zeeuw (lid), Bert van Wijk, Roy Vliese (lid)
❖ Bestuurlijke samenstelling en samenstelling commissies
Het bestuur bestaat op het moment van schrijven uit 6 leden. Tot onze grote verslagenheid is onze
secretaris Hans Groen in oktober overleden. Het verlies is groot en zijn inbreng zal zeer gemist
worden. Fons Lute heeft in september aangeboden de plaats van Hans Groen voorlopig in te vullen
en is dus secretaris ad interim. Bert van Wijk heeft het bestuur in de loop van het seizoen verlaten.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar een uitbreiding met nog één lid zodat het bestuur weer uit
zeven personen bestaat, wat in onze ogen een goed werkbaar aantal is.
Zoals gebruikelijk valt er elk seizoen ook op andere plaatsen aantal posities open. Uiteraard worden
er acties ondernomen om de openstaande vacatures in te vullen. Goed inzicht in de vacatures en het
beschikken over goede beknopte activiteitomschrijvingen helpen ons hierbij.
Concreet hebben we behoefte aan gastouders, ledenadministratie, (senioren) scheidsrechters,
bemensing van de vrijwilligerscommissie, en ook trainers en kantinepersoneel is welkom.
Een goed functionerende voetbalvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Dat kunnen leden
zijn, oud-leden, familieleden en anderen. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt en zich realiseert
dat vele handen licht werk maken, dan zouden de vacatures snel ingevuld moeten kunnen worden.
Helaas gaat dit niet vanzelf en zullen we met zijn allen elkaar moeten enthousiasmeren om een rol te
vervullen. Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, maar het is vooral ook leuk!
❖ De sportieve prestaties
Het eerste herenteam heeft helaas de behaalde periodetitel niet om kunnen zetten in een promotie.
Met de nieuwe trainers Thijs Sluijter en Lucas Kloprogge aan het roer van de selectie vertrouwen we
erop dat dit seizoen promotie wel bewerkstelligd kan worden.
De damessenioren hebben – evenals de vorige seizoenen - prima gepresteerd. De vele jaren
trainingsarbeid werden beloond met een goede klassering en dit heeft ertoe geleid dat dit jaar in een
hogere klasse wordt gespeeld.
❖ Pannaveld
Het kunstgras pannaveld is inmiddels bijna een jaar in gebruik. Het voorziet in de behoefte. Veel
jeugdleden maken hier dankbaar gebruik van. De afwikkeling met de leverancier heeft ons helaas
nog te veel werk opgeleverd, maar de openstaande punten, zoals details als een veiligheidsdopje op
het uiteinde van het hek, lijken op dit moment opgelost.
❖ Kunstgras
Eind oktober heeft een Vitesse’22-delegatie en een delegatie van het Bonhoeffer College een
gesprek gehad met wethouder Ron de Haan over de aanleg van een (hybride) kunstgrasveld. De
wens hiervoor hangt samen met een vraag vanuit het Bonhoeffer College om ons complex te mogen
gebruiken voor de sportlessen van de leerlingen. Het is een interessante optie die wij met het
Bonhoeffer College uitwerken en waarbij de steun van het Gemeentebestuur op verschillende
vlakken nodig is. Het gesprek heeft op 23 oktober plaatsgevonden, zonder tastbaar resultaat.
Wethouder Ron de Haan heeft duidelijk gemaakt dat dit ambtelijk verder uitgewerkt moet worden
voordat het College van B&W zich hierover buigt en het aan de Gemeenteraad kan voorleggen. Hij
waarschuwt dat er geen geld is voor dergelijke voorzieningen en dat de Gemeente krap bij kas is.
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❖ 100-jarig bestaan
Na het feest ter ere van ons 95-jarig bestaan, heeft de werkgroep die dit heeft georganiseerd slechts
een korte pauze gehouden. Inmiddels zijn uitgangspunten voor ons eeuwfeest samen met het
bestuur besproken en worden de eerste schetsen van dit feest gemaakt.
Een feest waar we naar uitkijken en waar iedereen die een relatie met Vitesse’22 heeft aan kan
deelnemen. In de loop van het seizoen 2018-2019 zal hier meer over bekend worden.
❖ Damesvoetbal
Helaas is het vorig jaar gestarte tweede damesteam weer opgehouden te bestaan. De energie
waarmee gestart werd, kon helaas niet worden vastgehouden. We verwachten in de toekomst wel
weer een tweede team te hebben. Inmiddels is het 12,5 jaar geleden dat het damesvoetbal bij
Vitesse’22 is gestart en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
❖ Overige zaken
- In overleg met PWN en gemeente is vorig jaar al overeenstemming verkregen om een strook
grond te ruilen, zodat de ruimte op het trainingsveld groter kan worden. Dit stuk grond is geruild
tegen een stuk dat achter het Honk-& Softbalveld ligt. De PWN zal de komende maanden op het
H&S-stuk o.a. een duinrel realiseren. Dit zal tegelijkertijd gerealiseerd worden met de nieuwe
uitkijkpost op de Papenberg.
- Wij zijn inmiddels rookvrij op de zaterdag. Overal zijn borden opgehangen en ook worden op de
zondagen al mensen aangesproken als ze een sigaret opsteken. We lopen hiermee vooruit op het
voornemen van regering en KNVB om een algeheel rookverbod voor sportterreinen af te
kondigen.
- We merken dat het een gewoonte is dat er bier en andere alcoholische dranken van buiten
meegenomen wordt en dat deze in en buiten de kleedkamers wordt genuttigd. De KNVB heeft
aangegeven dat dit niet toegestaan is buiten de kantine of het terras. Controles van de KNVB
hierop (en op andere zaken) kunnen we verwachten en overtreding van de regel wordt beboet.
Het is daarom belangrijk dat wij ons hieraan houden.
- Er is een onderzoek gestart naar het verlichten van het C-veld om zodoende de capaciteit voor
het spelen van oefenwedstrijden in de avond te vergroten.
Het ledenaantal per 14-10-2018
Per 14-10-2018 telt de vereniging 814 leden; 784 in de afdeling voetbal en 30 in honk- en softbal.

Totaal
Senioren
Heren

oktober-18
Voetbal
H&S
814
784
30
228
30
210
29
1

oktober-17
Voetbal
H&S
786
756
30
233
30
211
29
1

18
440
308
92
40

Donateurs

29

32

39

36

Niet spelend

52

53

63

64

Trainingsleden

24

22

Commissieleden

11

13

0

18
405
290
71
44

oktober-15
Voetbal
H&S
824
780
44
259
31
244
29

Dames
Jeugd
Jongens
Meisjes
Mini's

0

22
403
282
92
29

oktober-16
Voetbal
H&S
810
764
46
244
226
33

13

3

12

1

15
408
304
71
33

13

2
12

1

In totaal is er een toename van 28 leden. Een stijging van 37 leden bij de voetbaljeugd. Een aantal
waar we erg blij mee zijn en die de energie die onze trainers en vrijwilligers er in stoppen prachtig
weergeeft. De ledenaantallen van overige categorieën zijn nagenoeg stabiel.
We hebben momenteel – naast mini’s, trainingsleden e.a.- 49 competitie spelende teams. Dit zijn er
5 meer dan vorig seizoen.

Jaarverslag Commissies seizoen 2017-2018
2 Jaarverslag Commissie Gebouwen en Terreinen
Samenstelling commissie: Nico Veldt, Ber Brakenhoff, Kees de Groot (voorzitter), Michiel de Nijs,
Henk Poel, Wim Vessies en Niek Kuijs (H&S)
Samenstelling uitvoerend team: Nico Veldt en Ber Brakenhoff (leiding), Cor Jonker, Pim Kuiper,
Gerard Kuijs, Jan Schram, Cees van Zoen, Herman Stuifbergen, Jos Adrichem, Theo van der Meer,
Andre Vermorken, Harm Noorderbroek, Frans Schermer, Jan Brakenhoff en Jan Lute.
Joop Schinkels verzorgt de belijning van de velden.
In het seizoen 2016-2017 zijn er verders diverse bouwkundige-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden uitgevoerd, waaronder:
-

Schilderwerkzaamheden algemeen;
Buitenschilderwerk nieuwbouw wedstrijdsecretariaat-bestuurskamer;
Installatiewerkzaamheden;
Schoonmaken kleedkamers (2x per week);
Maaien speeltuin en maaien t.p.v. de afrastering van veld C-D-E;
Aanleg Pannaveld (begeleiding door Team Pannaveld);
Speeltoestellen gerepareerd en laten keuren;
Werkzaamheden einde seizoen en aanvang nieuwe seizoen;

Doelstelling voor uit te voeren werkzaamheden voor het seizoen 2018 – 2019:
-

Aanpassen trainingsvelden n.a.v. grondruil Gemeente – PWN;
Plan maken voor kleedkamer 9-10 en tribune, mede i.v.m. asbest dak;

3 Jaarverslag Jeugdcommissie
Samenstelling: Dennis Koning (voorzitter), Robin Wit (secretaris/VOG), Arjan Brakenhof
(Evenementencommissie en Toernooicommissie), Pim Touber (Overgang junioren/senioren en
HJO/TC)
De Jeugdcommissie was krap bezet en streeft naar uitbreiding met tenminste 1 persoon. Er lijkt
een geschikte kandidaat gevonden die, zonder tegenbericht, vanaf 1 november gaat meedraaien.
In het seizoen 2017-2018 heeft de Jeugdcommissie flink wat organisatorische uitdagingen gehad
dankzij de sterke groei van het aantal jeugdspelers, wat natuurlijk prachtig is. De indelingen voor het
seizoen 2018-2019 verliepen moeizaam. Er waren veel groepen met lastige aantallen om in te delen,
waardoor veel moeilijke keuzes gemaakt moesten worden.
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We hebben de opzet met de coördinatoren veranderd. Ieder coördinator is nu verantwoordelijk voor
een KNVB-spelvorm, wat resulteert in de volgende taakverdeling:
•
•
•
•
•
•
•

Rob Veldt voor alles op klein veld (JO8 t/m JO10 + MO9 t/m MO11)
Thierry Beentjes voor de overige spelvormen op half veld (JO11 en JO12)
John Baltus JO13 t/m JO15
Karin Jonker JO16 t/m JO19
Voor de meiden hebben we gelukkig een nieuwe coördinator gevonden. Anne Laan doet alle
meiden tussen MO13 en MO19.
Contact met de coördinatoren verloopt erg soepel en dat maakt het functioneren van de
jeugdcommissie een stuk eenvoudiger.
VOG verzamelen loopt nog steeds

Speerpunten voor het seizoen 2017-2018 zijn:
•
•
•

Zorgen dat iedereen ondanks de groei tevreden blijft bij Vitesse.
Organiseren zaalvoetbal voor de jongere jeugd.
Voorlichtingsavonden voor de leiders organiseren.

4 Jaarverslag Kantinecommissie
Samenstelling: Gerda en Nico Veldt, Nicole en Nico Kortekaas, Jan Lute, Ellen van de Laarschot,
Marian Groenland en René Lute.
Het afgelopen jaar (voetbalseizoen) hebben wij een commissielid verloren in Thea Lute; een groot
gemis voor ons allen en in het bijzonder voor Jan en de kinderen.
Na ruim elf jaar werd het tijd om de beamer te vervangen. Dankzij een schenking door Blauw Zwart
beschikken wij weer over een mooi en scherp beeld.
Vanuit de leden hoorde wij een verzoek om naast ons vast tapbier Jupiler een ander bier te
schenken. Gezien de kwaliteit, bekendheid en prijsstelling is er gekozen voor Leffe Blond. De omzet
hiervan bleek minder dan verwacht en dat is aanleiding om naar een ander alternatief uit te kijken.
Er is veel werk verzet om vrijwilligers te werven via mail aan ouders en/of verzorgers van
jeugdspelers in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. Dit in combinatie met persoonlijke benadering leverde
in eerste instantie 4 aanmeldingen op, waarvan er uiteindelijk één is overgebleven. Door
onderbezetting waren wij genoodzaakt om de kantine op een zaterdagmiddag te sluiten.
Maar er is heel goed nieuws en met trots kunnen we melden dat een andere wervingsmethode voor
het huidige seizoen niet minder dan 11 nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd; een mooi resultaat.
Natuurlijk bedanken wij alle afgezwaaide vrijwilligers van harte voor al hun inspanningen!
De kantineomzet is in het seizoen 2017-2018 wat achtergebleven. Slechte weersomstandigheden
hebben herhaaldelijk tot afgelastingen geleid en de inhaalwedstrijden thuis werden vervolgens
gespeeld op tamelijk ongunstige dagen zoals Hemelvaart en Pinksteren. Ook heeft het 1e team een
wedstrijd minder gespeeld door ongelijke indeling.
De eerste editie van Vrienden van Vitesse pakte goed uit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kregen wij in
aanwezigheid van de voltallige sponsorcommissie en cheque ter waarde van € 3.999,-- uitgereikt. Dit
geld gaat besteed worden aan het vernieuwen van de keuken, die wij voorbereiden om aan het einde
van het seizoen 2018-2019 te kunnen realiseren.
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5 Jaarverslag Materialencommissie
Samenstelling: Klaas Mantel (voorzitter), Pieter Brakenhoff (kleding/administratie), Erik Kool
(doelen/doelnetten) Ron Limmen (inname/uitgifte kleding).
In het seizoen 2017-2018 heeft de materialencommissie een aantal meer en minder in het oog
springende veranderingen doorgevoerd, waaronder:
Doelen: 4 stalen jeugddoelen zijn vervangen door 4 aluminium doelen op het C-velden en 2 nieuwe
extra doelen van 200 x 500 cm voor op het F-veld.
Ballen: Alle teams hebben 2 Derby wedstijdballen gekregen. De JO12/13/14 waren aan nieuwe Derby
ballen toe (blauw/350 gr). In de categorie JO15/16 zit een behoorlijke uitbreiding met 40 x Jako
blauw/rood). Voor de mini’s zijn 50 oranje ballen aangeschaft in het kader van de mini van de week.
Zulke ballen worden ook uitgereikt aan de pupil van de week.
Kleding: De Masita presentatiepakken zijn ingeleverd en worden vervangen door Jako kleding.
De Masita pakken werden verkocht aan belangstellenden. De meeste pakken zijn naar een goed doel
gegaan. De oude Nike-tenues zijn naar verschillende projecten naar het buitenland gegaan.
De nieuwe jeugdpresentatiepakken werden goed ontvangen en voorzien van de namen van de drie
sponsoren. Door de groei van jeugdleden moesten er 20 nieuwe shirts aangemaakt worden. Bij de
kick-off zijn 74 tassen uitgereikt aan de jeugd. De tenues van de stabiele seniorenteams bleef onder
verantwoording van de aanvoerder. Teams die werden opgeheven of waarin veel verschuivingen
waren hebben hun tenues ingeleverd.

6 Jaarverslag Supportersvereniging Blauw Zwart
Samenstelling: Henny Reijnders (voorzitter) en Joop Hollenberg.
In sportief opzicht was 2017-2018 een bijzonder seizoen. Na een niet al te beste start bleef het team
van Everard Luijckx lange tijd in het spoor van de koploper. Maar na het verlies uit bij Meervogels
leek de kans op nacompetitie zo goed al nihil. Maar het ongelooflijke gebeurde: concurrent Kleine
Sluis verloor maar liefst 5 van de laatste 6 duels. Daardoor wist Vitesse, ondanks een onnodige 1-2
thuisnederlaag tegen de latere kampioen Den Helder, in punten gelijk te komen met Kleine Sluis.
En door de 0-3 zege bij Zeevogels in de laatste ronde ging de periode van kampioen Den Helder niet
naar Kleine Sluis maar naar Vitesse.
En nacompetitie heeft altijd iets héél bijzonders. Grote groepen supporters reisden daarom mee naar
het duel met Texel’94. Zij waren getuige van een meer dan spannende pot voetbal. Vitesse had het
duel in de eerste helft kunnen en moeten beslissen. Maar Texel kwam daarna sterk terug en het duel
eindigde in uiteindelijk in 3-3. In de verlenging niet werd meer gescoord, waarna het doek voor
Vitesse alsnog viel na een beslissende penaltyreeks. Natuurlijk zorgde dat bij menigeen voor een
kater, maar dat spannende avontuur op Texel zorgde uiteindelijk toch voor een mooie apotheose van
het afgelopen seizoen! En het smaakt naar meer!!
Dit seizoen is de communicatie met onze leden vooral via e-mails gevoerd. Per e-mail krijgen leden
rond het weekend de voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen in de mail (met een link naar
prachtige actiefoto’s), net als de jaarlijkse informatieverstrekking. Nadeel daarvan is wel dat het
jaarlijkse verzoek om de contributie over te maken bij velen onopgemerkt blijft. Dankzij een extra
brief is de contributie-ontvangst gelukkig alsnog in lijn gekomen met voorgaande jaren.
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De inkomsten uit onze poortloterij zijn wat toegenomen, mede omdat er geen entreegeld meer
wordt gevraagd. Het seizoen is afgesloten met een klein nadelig saldo, dat voornamelijk verklaard
wordt door de kosten van de bus naar Texel. Maar die uitgave was beslist de moeite waard!
In februari 2019 staat de 50ste ofwel een jubileumeditie van onze “ouderenmiddag” op het
programma. Daar willen wij uiteraard een extra feestelijk tintje aan geven. Verder staat de
uitbreiding van onze “Wall-of-Fame” op onze actielijst.

7 Jaarverslag Lagere Seniorencommissie
Samenstelling: Marcel Krimp (Veteranen), Marco Kamlag (Selectie), Denise Brakenhoff (Dames 1),
Dennis Zonneveld en Jacob Stuifbergen (beide Vitesse 4).
Binnen onze commissie zijn er nog twee subcommissies, de Feestcommissie met Jordy Vermeulen en
René Kok, en Het Gastheerschap met Dick Derricks.
Wijzigingen Lagere Seniorencommissie (per 01 juli 2018):
Met ingang van het nieuwe seizoen is Marco Kamlag niet meer inzetbaar bij de Lagere
Seniorencommissie. Hij voegt zich bij de Veilingcommissie en dat is qua tijd en inzet niet te
combineren met de Lagere Seniorencommissie. Vanuit de Commissie een speciaal woord van dank
aan Marco. Sinds 2016 heeft Marco zich binnen de Lagere Seniorencommissie hard gemaakt voor
diverse onderwerpen die binnen de Senioren leefden, waaronder de invulling van de
Vrijwilligersbijdrage en de hernieuwde indeling van het Gastheerschap. Wij bedanken Marco voor
zijn positieve inzet daarbij. Marco Kamlag; Bedankt!
Gastheerschap
Sinds het afgelopen voetbalseizoen is ervoor gekozen om de indeling van het Gastheerschap per
spelend lid in te delen. Speelt je team ’s ochtends, dan wordt je met een ander teamlid ’s middags
ingedeeld om Gastheerschap te draaien. Je krijgt per app het protocol toegestuurd en er wordt
gevraagd om – als je zelf niet kunt - een vervanger voor te stellen. Dit is o.a. bedoeld om de
aanvoerders te ontlasten, die voorheen de beurt per team toegewezen kregen. Het draaien van het
Gastheerschap telt niet mee als ‘vrijwilligerswerk’, maar telt mee voor de teambijdrage die elk Lagere
Seniorenteam kan verdienen door het Gastheerschap in zijn totaliteit goed uit te voeren.
De uitvoering verliep redelijk en gaf aanleiding voor enkele verbeteringen waaraan ook de
Kantinecommissie een bijdrage leverde. Feit blijft dat de inzet van het individuele lid bepalend is voor
de invulling van de rol. De ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn positief en daarom wordt dit
voortgezet. Sinds kort beschikken wij over shirts, sweaters, regenjacks ontvangen met
‘Gastheerschap’ achterop die de herkenbaarheid van de Gastheren zullen vergroten. In het seizoen
2018-2019 zal het protocol duidelijker en eenvoudiger beschikbaar worden gemaakt, zodat ieder
seniorenlid weet wat er van haar of hem verwacht wordt bij het draaien van een dienst.
Wijzigingen in de Lagere Seniorenteams
Helaas heeft Dames 2 het niet gered. De overgebleven leden zijn bij Dames 1 gevoegd, die in het
seizoen 2017-2018 voor het eerst in de A-categorie speelden, in de Derde Klasse. Ook hebben de
Dames een nieuwe hoofdtrainer mogen verwelkomen, Erwin Blaas. Daarnaast is Anne Laan sinds Juli
2018 de algemeen coördinator van de Dames- en Meidentak.
Verder blijven de Lagere Senioren van Vitesse 3 t/m 10 en de Veteranen 1 intact. De Lagere Senioren
zitten met gemiddeld 19 spelers per team ruim in hun aantal.
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Halve Lidmaatschap
Het aantal spelers met een Half Lidmaatschap, dat in het seizoen 2016–2017 is geïntroduceerd, is
stabiel gebleven. Deze mogelijkheid is inmiddels bekend en wordt vooral gebruikt door spelers die
ploegendiensten draaien of weten dat ze een half jaar niet kunnen spelen door werk of studie.
Feestavonden en activiteiten
Afgelopen seizoen hebben we de Kick-Off en het Zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, beide met een
grote opkomst. Eén feestavond moest worden afgezegd als gevolg van ongelukkige communicatie
vooraf. Daar is lering uit getrokken en komend seizoen betrekken we alle aanvoerders bij het kiezen
van het thema om samen met hen de nieuwe Feestavond met succes te organiseren.
Het Zaalvoetbaltoernooi is in dit verenigingsjaar iets anders uitgevoerd dan voorheen: twee velden
met op het tweede veld rondom het voetbalgedeelte een Quiz en Latjetrap. Dit is positief ontvangen
en het zal komend seizoen worden voorgezet. Uiteraard willen wij blijven vernieuwen en zoeken wij
naar alternatieve spelmogelijkheden, waarbij ook de locatie tegen het licht zal worden gehouden.
Honk- en Softbal
Vorig seizoen hebben we de Honkbal en Softbal van Vitesse’22 uitgenodigd op de Quizavonden die
georganiseerd werden in de kantine. Dit vonden zij positief, ondanks dat zij er helaas niet altijd bij
konden zijn (wedstrijden/andere festiviteiten). Wij zullen hen bij onze activiteiten blijven betrekken.
Heerenvoetbal & Daames
We beseffen het soms te weinig, maar er zijn ook nog veel actieve niet spelende leden bij Vitesse. Zo
trainen nog veel mannen van het Heerenvoetbal en Trimdames op donderdag- en vrijdagavond. De
Senioren Commissie heeft goed contact met deze mensen en nodigt ook hen iedere keer uit voor de
evenementen binnen de Senioren Commissie.

8 Jaarverslag Technische Commissie
Samenstelling: Jan Oldenhove (voorzitter), Carlien Reijnders, Denise Brakenhoff, Dennis, Vermorken,
Patrick Grandiek, Peter Klaver, René Kuijs, Richard Beentjes, Willem Schut, Hans Touber.
Algemeen Jeugd
De TC heeft ervoor gekozen om de structuur bij de hoofdtrainers uit te breiden met 2 extra
assistenten van Peter Lambert, het Hoofd Jeugdopleiding (HJO).
Tot vorig seizoen had elke leeftijdsgroep (JO8 t/m JO19) een betaalde trainer onder aansturing van
de HJO. Deze betaalde trainer is niet alleen verantwoordelijk voor de selectie elftallen maar ook voor
alle teams binnen een leeftijdsgroep. We hebben ervaren dat dit voor de JO19, JO17, JO15 en JO13
een te zware opgave is voor deze trainers. Dit was aanleiding voor een proefproject waarin we onder
aansturing van de HJO een extra betaalde assistent-HJO hebben aangesteld voor de JO15 en JO13.
De ervaringen waren erg positief, zowel voor de betaalde trainers als de vrijwillige trainers. Daarom
is besloten om deze structuur ook toe te passen voor de JO19 en JO17. We merken ook nu weer dat
dit bijdraagt aan de kwaliteit en plezier van de trainingen bij met name bij de lagere teams.
Voor de JO19 en JO17 is de assistent-HJO: Pim Touber.
Voor de JO15 en JO13 is de assistent-HJO: Marco Schuitman.

8

We zijn er voor dit seizoen wederom in geslaagd om voor alle teams trainers aan te stellen met een
Vitesse hart en achtergrond. Dit zorgt er onder meer voor dat trainers elkaar ondersteunen en voor
elkaar invallen als dat nodig is.
JO19
De Hoofdtrainer van de JO19 is Erwin Blaas. Erwin is nu voor het tweede jaar trainer van de JO19 en
wordt hierbij geassisteerd door Arno Schlosser en Dick Opdam.
De JO19 hebben dit seizoen 2 teams. De JO19-1 speelt dit seizoen in de eerste klasse.
Vorig jaar waren dit er drie waarvan de JO19-3 voor het overgrote deel is doorgegaan naar de
senioren. Daar zijn we blij mee en dit komt voornamelijk door aandacht te geven aan de lagere
teams. Dit is belangrijk zodat ook deze jongens langer lid blijven bij Vitesse en zo plezier blijven
beleven aan het voetbal.
JO17
De Hoofdtrainer van de JO17 is Tom Laan. De JO17 hebben 4 teams die allemaal goed bezet zijn met
13 spelers per team. De JO17-1 speelt dit seizoen in de eerste klasse.
Tom Laan was voorheen assistent-HJO en we hebben hem gevraagd om de JO17 te gaan doen en zich
met name te richten op eerste team. Dit is en talentvolle lichting die we graag naar een hoger niveau
willen brengen. Tom wordt hierbij geassisteerd door Peter Baltus en Arend Koet.
De JO17-3 en JO17-4 worden getraind door René Kuijs, Harry van der Kruyssen, Ron Nanne, Willem
Schut, aangevuld met 2 jongens uit de senioren selectie (bij toerbeurt).
Daarnaast ondersteunt Pim Touber de trainingen als assistent-HJO. De trainingsopkomst is goed en
de jongens hebben plezier met elkaar.
JO15
De Hoofdtrainer van de JO15 is Coen van Dongen. De JO15 hebben dit seizoen 3 teams. De JO15-1
speelt dit seizoen in de tweede klasse.
Coen is voor het tweede jaar trainer van de JO15 en de jongens van het eerste team hebben nog
geen wedstrijd verloren dit seizoen. Hopelijk zit er een kampioenschap in zodat dit team ook naar de
eerste klasse kan gaan. Coen wordt net als vorig jaar geassisteerd door Mats Laan.
De overige teams in de JO15 worden getraind door Tjeerd Oosterman, Wim Twisk, Jelle Kottmann,
Bob Res, Patrick van der Waal, Marc Blaas en Matisse Bos.
Marco Schuitman ondersteunt de trainingen als assistent-HJO.
Onderbouw
In het seizoen 2017-2018 heeft de KNVB bij de onderbouw een nieuw spelsysteem ingevoerd. Het
doel is de jeugdleden in kleinere ruimtes te laten voetballen zonder wedstrijdleiding en met iets
kleinere teams. Dit vergroot het balcontact en betrekt het hele team bij het spel. Daarnaast worden
de competities steeds meer op leeftijd ingedeeld: er zijn nu JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13.
Het volgende seizoen komen hier nog meer categorieën bij. JO14, JO16 en wellicht het jaar daarna
JO18. Deze indeling is Vitesse’22 goed bevallen en je kunt zien dat er meer op eigen niveau gespeeld
wordt. Het houdt overigens niet in dat Vitesse’22 geen spelers op een hoger leeftijdsniveau indeelt.
Dat gebeurt wanneer de weerstand van het individu te laag is en meer uitgeding wenselijk is.
Het ingeslagen pad van vorig jaar om de jongens en meisjes afdelingen meer in elkaar te schuiven is
dit jaar verder vormgegeven. We spreken nu over jeugdleden en dit zijn zowel de jongens als de
meisjes. Ook is er een tweede vertegenwoordigster toegetreden tot de TC waardoor de dames- en
meisjesafdeling goed vertegenwoordigd wordt binnen de TC. Het beleid vanuit de TC is er erop
gericht dat er geen onderscheid bestaat binnen de jeugdafdeling van Vitesse’22, dus zowel de jongsals de meisjesteams, op een zo hoog mogelijk niveau speelt met kwalitatief goede trainers die in
eerste instantie binnen de vereniging opgeleid dienen te worden.
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Een ander speerpunt van de TC is geen onderscheid tussen prestatie en recreatie. Immers zonder
recreatie geen prestatie. Dit is o.a. terug te vinden in de verdeling en het gebruik van materialen.
Inzet en de wil om te winnen met veel speelplezier dient beloond te worden. Hiervoor zal de TC zich
voor blijven inzetten. We zijn een club in beweging die hogerop wil, ook al gaat dat met ups en
downs. Gezien het groeiende aantal leden is Vitesse’22 met al haar vrijwilligers beslist in goede staat,
maar de weg omhoog is lang en blijft om inspanning vragen!
JO13 en JO12
Ook in het afgelopen jaar stond Jesse Wijgman als hoofdtrainer van de JO13 aan het roer en heeft hij
JO12 erbij gedaan met hulp van een aantal andere toptrainers. In totaal waren er 2 JO13 teams;
JO13-1 en JO13-2. JO13-1 werd in de eerste seizoenshelft kampioen maar had het moeilijk in het
tweede deel van het seizoen in de hogere 1e klasse. Inzet en het spel waren prima, maar de
resultaten bleven uit.
JO12 bestond ook uit 2 teams; JO12-1 en JO12-2. Ook in deze lichting was het speelplezier terug te
zien en begint de jeugdopleiding zijn vruchten af te werpen. Techniek en handelingssnelheid gaan
spelenderwijs steeds verder omhoog.
Binnen de hele jeugd wordt er in groepen/blokken gespeeld. Iedere groep krijgt dezelfde oefenstof
aangeboden alleen wordt de moeilijkheidsgraad aangepast aan het niveau van de groep. Zo kan
zowel recreatief als prestatief dezelfde oefeningen doen. De hoofdtrainer stuurt de gehele training
aan en stuurt bij waar nodig, zonder de selectie helemaal uit het oog te verliezen.
JO11, JO10, MO11, JO9, JO8, MO8
HJO Peter Lambert neemt de jongste jeugd onder zijn hoede. Hij wordt hierbij ondersteund door een
grote groep vrijwilligers, waaronder veel oud Vitessenaren. De activiteiten op de maandag- en
woensdagmiddagen zijn een lust voor het oog. Ook hier zijn de trainingen geënt op spelplezier, inzet
en het willen winnen met z’n allen. Peter geeft hierover aan het begin van het seizoen een
presentatie aan alle leiders en ouders om zo de filosofie door te geven.
Het gaat om de beleving van het kind en niet hoe de leiders/ouders willen dat de kinderen gaan
voetballen. Peter presenteert het bevlogen en met groot enthousiasme en na de sessie zegt menig
aanwezigen: ”zo had ik er nog niet naar gekeken”.
Mini’s
De zaterdagochtend op het A-veld is en blijft een waar feest. Wat is er nu leuker dan om te beginnen
bij een club in het shirtje van je favoriete club uit de eredivisie of soms zelfs daarbuiten?
De Vitesse’22 Champions League is een feest voor zowel kinderen, ouders, broertjes, zusjes als opa’s
en oma’s. Onderlinge kleine partijtjes worden gespeeld. Aan het einde is altijd iedereen de grote
winnaar! Ook in het afgelopen verenigingsjaar heeft de Mini-afdeling weer veel nieuwe gezichten
mogen verwelkomen. Het spelersaantal lag rond de 40/45, wat de vele vrijwilligers die dit mogelijk
maken stimuleert. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

9 Jaarverslag Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon: Jeroen Tromp.
Er zijn gedurende het gehele seizoen geen vragen, opmerkingen of meldingen binnengekomen bij de
vertrouwenspersoon. Terwijl dit op zichzelf een goede zaak is, blijft het belangrijk om het bestaan
van een vertrouwenspersoon binnen onze club breed onder de aandacht te brengen; zowel bij de
ALV als daarbuiten.
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Wij moeten ervoor waken dat het gevoel ontstaat dat er een hoge drempel is om de
vertrouwenspersoon te benaderen. Ons beleid van het stellen en handhaven van normen en
waarden kan alleen goed functioneren als leden die zich onheus aangesproken, beledigd,
geïntimideerd en mondeling of fysiek bedreigd worden zich veilig voelen om dit te melden, in het
vertrouwen dat hun klacht serieus zal worden genomen. Een ding dat uit de #MeToo berichtgeving
naar voren komt is dat slachtoffers zich schamen om voor hun lot uit te komen. Het bieden van een
veilig meldpunt én de zekerheid van actie vanuit de vereniging kunnen dit doorbreken.

10 Jaarverslag Spelersraad
Samenstelling: Menno Peters (vz), Ruud Kamlag, Koen Touber, Rick Poel en Job Glorie.
Afgelopen seizoen was voor de selectie een seizoen met wisselend succes. Het 1e elftal had aan het
begin van het seizoen te maken met veel blessures, waardoor er bij de start veel punten werden
verloren. Vanaf oktober werd de weg omhoog ingeslagen en volgde een reeks van 12 ongeslagen
wedstrijden. Het 1e kon uiteindelijk niet meedraaien met de bovenste ploegen, maar op de valreep
wist het zich wel nog te plaatsen voor de nacompetitie. Het toetje bij Texel liep helaas uit op een
teleurstelling, door na strafschoppen uitgeschakeld te worden.
Voor het 2e seniorenteam (reserve 2e klasse) was het een moeilijk seizoen en het bevond zich lange
tijd in de gevarenzone. Een sterk slot aan het einde van het seizoen met een aantal overwinningen op
rij zorgde ervoor dat degradatie werd uitgesloten. Het 2e elftal speelt daarom ook in het seizoen
2017-2018 weer in de reserve 2e klasse.
De samenwerking met de staf is vorig jaar vanuit de spelersgroep als positief ervaren. Everard Luijckx
heeft echter zelf besloten om niet verder te gaan als eindverantwoordelijke van de selectie. Wij
willen Everard Luijckx hartelijk danken voor zijn inzet. Onder Eef’s leiding zijn de sfeer en de
teamspirit binnen de selectie vergroot en is de balans tussen 1 en 2 sterk verbeterd. Ook Pim Touber
heeft zijn taken als eindverantwoordelijke voor het 2e elftal neergelegd.
In overleg met de TC en de spelersgroep is Thijs Sluijter aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Zijn
ambitie en ideeën over de gewenste manier van voetballen sprak de spelersgroep aan. Daarnaast
heeft Thijs natuurlijk ervaring op het hoogste niveau die hij kan overbrengen op de groep. De huidige
spelersgroep is al geruime tijd bij elkaar en heeft uitgesproken om samen met de nieuwe trainer wat
moois neer te gaan zetten komend seizoen. Het 1e elftal wilt zo lang mogelijk meestrijden voor de
prijzen.
Voor het 2e elftal is Lucas Kloprogge aangesteld. Lucas is een jonge, ambitieuze trainer uit Castricum.
Hij heeft al ruime ervaring met het trainen van (jeugd)-teams en heeft ook het 2e elftal van FC
Castricum onder zijn hoede gehad. Met het aanstellen van Lucas is uitstekend invulling gegeven aan
het profiel dat de spelersgroep voor ogen had. De doelstelling van het 2e elftal is er voornamelijk op
gericht om zoveel mogelijk talenten klaar te stomen voor het 1e elftal. Pim Touber is gelukkig
behouden gebleven voor de club en complementeert de trainersstaf. Hij zal dit jaar fungeren als
assistent van Thijs Sluijter in het kader van zijn opleiding TC-2.
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Ruud Kuijs is in navolging van Everard Luijckx vertrokken bij de selectie als leider. De selectie is erg
verheugd dat Dub Stuifbergen als leider is teruggekeerd bij het 1e elftal. Hij wordt hierbij
ondersteund door Tim Drost, die is doorgeschoven vanuit het 2e elftal. Na jarenlange trouwe dienst
heeft René de Boer besloten om te stoppen als leider van het 2e. Het 2e elftal is daarom nog hard op
zoek naar een nieuwe leider die Lucas als nieuwe trainer wilt ondersteunen. Er zijn diverse mensen
benaderd, maar helaas nog zonder succes.
De medische staf wordt ook dit seizoen weer aangevoerd door Arnoud Tromp. Felix van Balgooi
heeft zijn taken neergelegd, maar voor hem in de plaats is Arsen Cobelens gekomen. De staf wordt
gecompleteerd door Alwin van der Waals. Hierdoor is er altijd op beide trainingsavonden en op de
wedstrijddag verzorging aanwezig.
De assistent-scheidsrechter wordt bij het 1e elftal door middel van een roulatiesysteem ingevuld.
Frank Drost, Rogerto Raghosing en Dennis Overdijk zullen om de beurt de wedstrijden van het 1e
vlaggen.
De volledige staf bestaat nu uit: Thijs Sluijter (1e), Pim Touber (ass 1e), Lucas Kloprogge (2e), Johan
Jacobs (keepers), Dub Stuifbergen en Tim Drost (leider 1e), Vacature (leider 2e), Arnoud Tromp, Felix
Arsen Cobelens en Alwin van der Waals (verzorging en hersteltrainers), Frank Drost, Dennis Overdijk
en Roberto Raghosing (vlaggers 1e).
In de selectie hebben een enkele mutaties plaats gevonden. Uit het 2e elftal hebben Tom Veldt, Bram
Kuijs, Thieme Beentjes, Jelle Limmen, Sander Zonjee en Jens Obdam afscheid genomen. Hun posities
zijn onder meer opgevuld door drie A-junioren en een B-junior die vervroegd is doorgestroomd.
Daarnaast is Michel van Kampen overgekomen vanaf ADO’20. Wij zijn blij dat er weer een keeper is
toegevoegd aan de selectie. Michel woont in Castricum en heeft jarenlange ervaring in de hoogste
amateurklassen.
De spelers van de selectie kennen de verplichting om iets terug te doen voor de club. Vorig jaar is er
door middel van een roulatiesysteem wekelijks training gegeven aan de JO16/15 en is er assistentie
geweest bij evenementen zoals de casinoavond (JO13/12), het kampeerweekend, het Zilveren Hert
Toernooi en de vrijwilligersdag. Daarnaast is er ook weer een jaarlijkse bijdrage geweest aan de
Veiling.

11 Jaarverslag Vrijwilligerscommissie
Samenstelling: Jeroen Tromp en Hans Groen† met op de achtergrond Henny Reijnders.
De activiteiten van de Vrijwilligerscommissie zijn gedurende het seizoen 2017-2018 ondergebracht
bij andere commissies.

12 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat
Samenstelling: Nick van der Himst (JO14 t/m Senioren) en Gloria Borst (JO13 t/m JO7).
De welkome ledengroei in het seizoen 2017-2018 heeft meer druk gezet op de wedstrijdindeling.
Er is voor gekozen om teams zoveel mogelijk in de even competities te laten spelen, waardoor er
meer gelijkheid is in de speeltijd voor elk team gedurende het seizoen.
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Het aantal nieuwe leden is goed gespreid en was ook zichtbaar bij de jongste teams en de meisjes. In
verband daarmee zijn op de zaterdag 2 extra shifts toegevoegd. Alle JO9 en JO8 teams spelen om
9.00 uur of 10.15 uur, allen op 1/4de veld. Alle doelen staan standaard opgesteld bij het F-veld, zodat
het 1x neerzetten en opruimen is. JO11 en JO10 spelen om 09.30 uur, waardoor het kantinebezoek
beter wordt gespreid.
Gezien de toegenomen veldbelasting is het belangrijk dat teams die wijzigingsverzoeken hebben dit
in een zo vroeg mogelijk stadium bij het Wedstrijdsecretariaat melden. Er valt immers weinig meer te
schuiven wanneer een verzoek laat wordt ingediend. Het zou goed zijn als de leiders daar rekening
mee houden.
Astrid Oosterhuis heeft haar functie als coördinator van de gastouders in januari 2017 neergelegd.
Astrid heeft dat vele jaren op een fantastische manier gedaan en het bestuur is haar daarom
bijzonder dankbaar voor al deze jaren van trouwe en effectieve dienst. Bedankt Astrid!

13 Jaarverslag Scheidsrechterscommissie
Samenstelling: Nick van der Himst (voorzitter), Jochem Beemster (secretaris), Niels Gersonius, Fons
Lute, Bert van Wijk, Martijn Kool en Hans Groen†, Vince van der Himst, Wendy Admiraal.
Jochem Beemster en Niels Gersonius hebben afscheid genomen van deze commissie vanwege het
niet meer kunnen combineren van deze activiteiten en hun opleiding. Hans Groen is ons ontvallen.
Vince van der Himst en Wendy Admiraal zijn toegetreden tot de commissie.
Ook in de begeleiding van de jeugdscheidsrechters op de zaterdag is door het afscheid van Niels,
Hans en Jochem verandering gekomen. De begeleiding wordt nu uitgevoerd door Martijn en Vince,
Sofian Lute en Ruben Brakenhoff, Bert en Fons, Tom van der Beek en Yannick Wishaupt. Het is mooi
om te zien dat Tom, Yannick, Sofian en Ruben nu al zover zijn dat ze naast het fluiten van
wedstrijden, ook de jongere scheidsrechters willen begeleiden. Er goed van deze jonge knullen!
Zoals elk jaar heeft de scheidsrechterscommissie weer veel geprobeerd om te werven; het tekort aan
(ervaren) scheidsrechters lijkt blijvend, en er is zelfs bij de jeugd en op de zondag een teruggang van
het aantal scheidsrechters te constateren. Het tekort lijkt een trend te worden en lijkt per seizoen
groter te worden. Het actief benaderen van mensen heeft niet geleid tot een groei.
Aan het begin van het seizoen 2018-2019 is dan ook aan de seniorencommissie medegedeeld dat er
regelmatig een tekort is op de zondagen en er wedstrijden zullen zijn waar geen scheidsrechter is
ingedeeld (GSB). Het wedstrijdsecretariaat zal tekortsituaties over alle teams spreiden, waardoor zij
allen de taak krijgen om zelf een scheidsrechter te regelen, uiteraard met uitzondering van de teams
die in de A-categorie spelen. Overleg hierover met de teams heeft al een initiatief opgeleverd om
tussen seniorenteams koppels te maken die elkaar een dienst bewijzen door een scheidsrechter te
leveren wanneer deze ontbreekt.
Naast de vaste scheidsrechters zijn er (oud-) leden die het invalkorps incidenteel versterken en
regelmatig een jeugdwedstrijd fluiten. Vaak voetballen deze leden zelf op zondag. De commissie is
uiteraard blij met hun hulp.
Na een analyse met zowel begeleiders als trainers is besloten om niet langer spelbegeleiders in te
zetten bij de nieuwe spelvormen voor de jongste teams JO9 en JO8. De teams hebben dat niet nodig
en voor de spelbegeleiders bleek het geen zinvolle taak.
De scheidsrechterscommissie heeft de problemen voorgelegd aan het bestuur. Vooralsnog is de keus
dat spelende teams het zelf moeten oplossen als geen scheidsrechter beschikbaar is.
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Bert en Fons zullen een nieuwe interne Spelregelcursus opzetten dit seizoen, en zullen die ook
verrijken met een spelregelquiz. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de
overstap in spelregels van een klein naar een groot veld, en dat er meer besef komt bij spelers en
begeleiders over het belang voor het team van het hebben van een goede assistent (grensrechter).
De scheidsrechterscommissie kan dit faciliteren, maar onderstreept dat het initiatief hiervoor uit de
Jeugdcommissie zal moeten komen.
Werving en opleiding van scheidsrechters was en blijft een voortdurend aandachtspunt. Het
structurele tekort aan scheidsrechters bij de senioren verdient aandacht.

14 Jaarverslag Sponsorcommissie
Samenstelling: Jan Willem Vessies, Mike van Vliet, Martin Groentjes, David Brouwenstijn, Dennis
Boeters en Hans Touber.
De volledig nieuw samengestelde Sponsorcommissie is in januari 2017 enthousiast en voortvarend
gestart met haar werkzaamheden. Zoals gemeld in de vorige Algemene Ledenvergadering heeft onze
club sinds januari 2017 maar liefst 25 nieuwe sponsors binnengehaald. De sponsoring betreft hier:
borden tribune hoog, naamgeving oefenkooi “Bakkerspleintje”, doeksponsors ballenvangers,
bordsponsors veld, borden speeltuin, shirtsponsors, TV-sponsoring, websitesponsoring en sponsors
100 jaar Vitesse’22. In het seizoen 2017-2018 zijn daar de volgende sponsors bijgekomen: Kris Kross
Amsterdam (shirtsponsor), Toetje 2 (shirtsponsor), Drost Technical Management (doeksponsor),
Reclame aan de Kust (doeksponsor), Zijlstra Tweewielers (sitesponsor), Duiv stucadoor (bord
speeltuin sponsor), Teer Makelaar (bord tribune hoog), Sound Rent (bord tribune hoog) en Gall en
Gall Verkaart (speeltuinbord). Ook is er een samenwerkingscontract getekend met BDU-uitgeverij.
De Sponsorcommissie is trots op het verlengen van de contracten, voor een periode van vier jaar,
met de beide hoofdsponsors De Roset en Ab Geldermans. Dankzij sponsoring door enkele leden van
de Sponsorcommissie is de jeugd van Vitesse’22 dit jaar te bewonderen in hun nieuwe
trainingspakken: David Brouwenstijn (Tafel van 2), Jan Willem Vessies (Metzelaar en Vessies) en
Martin Groentjes (MP schilders).
Ook in dit verslagjaar is er weer een Sponsoravond georganiseerd die door een 50-tal sponsors
bezocht werd. Als gastspreker was op deze avond uitgenodigd John van Zweden (ex-aandeelhouder
Swansea City). Deze avond was een groot succes. Voor de tweede keer werd een Vrienden en
Vriendinnen van Vitesse Avond gehouden (zie website). Inmiddels bestaat deze groep VVV-ers uit
250 leden, waarvan 30 vriendinnen. De opbrengst van de eerste VVV-avond is geschonken aan de
kantinecommissie voor aanpassingen in de keuken en de opbrengst van de tweede avond gaat naar
de aanschaf van het elektronische trainingssysteem “Smartgoals”voor de jeugd van Vitesse’22.
Daarnaast is er een nieuw sponsorboek voor het seizoen 2018-2019 samengesteld (zie website).
Doelstellingen voor het seizoen 2018-2019 zijn: het aanhalen contacten huidige sponsors, werven
van nieuwe sponsors, werven van sponsoren voor 100-jarig bestaan (zie downloads website:
Sponsorboek) en het uitbreiden aantal leden van Vrienden Van Vitesse. De Sponsorcommissie gaat
met groot enthousiasme verder en houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
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15 Jaarverslag PR-Commissie
Samenstelling: Joop Hollenberg, Krijn Snuif en Michel Kuijs
Dankzij de PR-Commissie heeft Vitesse zich prominent laten zien in de plaatselijke media.
Verschillende artikelen zijn geplaatst in de Castricummer en het Nieuwsblad voor. Ook de
vooraankondigingen van de wedstrijden van ons 1e elftal en de verslagen ervan worden door de
media trouw geplaatst.
Tijdens het seizoen zorgt de commissie voor de maandelijkse Climax, die in het digitale pdf-formaat
wordt uitgegeven en verzonden aan ingeschreven leden. Dank aan Hans Touber van de
Sponsorcommissie voor zijn goede werk als corrector van de Climax.
Als commissie zijn we echter wel bezorgd over de beperkte hoeveelheid aangeleverd materiaal van
overige commissies waardoor wij zelf vaak op zoek moeten naar berichtgeving om representatief
naar buiten te kunnen treden; uitzonderingen daargelaten.
Naast het voeden van de media wordt ook de berichtgeving op de homepage van onze website
verzorgd door de PR- Commissie, net als de uitgifte/aanpassing van inloggegevens t.b.v. de teampagina's.
Aangezien zowel Krijn Snuif als Michel Kuijs te kennen hebben gegeven zich niet meer beschikbaar te
kunnen stellen, is de PR-Commissie dringend op zoek naar nieuwe leden. Joop kan de kar onmogelijk
alleen trekken en vrijwilligers met een vlotte pen en frisse ideeën zijn daarom van harte welkom!
De PR-Commissie bedankt Krijn en Michel voor hun inzet.

16 Jaarverslag Honk- en Softbal
Samenstelling: Daan Kuijs, Niek Kuijs, Coen Niesten, Maarten de Ruijter
De trend binnen Honk- en Softbal in Nederland laat een afname van nieuwe leden zien bij meerdere
clubs. Eind 2017/begin 2018 heeft een afgevaardigde groep vrijwilligers met brede dekking binnen
het ledenbestand een traject gevolgd waarbij er met de KNBSB is gekeken de Honk- en softbal tak
binnen Vitesse te laten groeien. Hierbij ligt de focus minder op jeugd en meer op ouderen. Helaas
heeft dit toch nu toe niet tot verdere actie geleid.
Voor de Red Stars was het seizoen 2018 stabiel. Zowel qua ledenaantal als competitief. De heren
softbal en senioren honkbal houden zich goed stand. Heren senioren zijn dit jaar een klasse lager
gaan spelen. Hetzelfde niveau echter terug naar 2 uur speelduur in plaats van 9 innings.
Voor klein veldonderhoud en onderhoud aan spelmateriaal zetten de leden zich jaarlijks in voor
onderhoudswerkzaamheden die aan het spelplezier bijdragen. Denk hierbij aan slagtunnel, slagkooi,
materiaalcontainer, slaghekken en publieksbankjes. In Maart 2019 staat de volgende klusdag
gepland.
Intentie 2019
De intentie voor beide teams is al jaren hetzelfde. Gezamenlijk mogelijk maken van spelplezier op de
Puikman in Castricum. Beide teams hebben op papier ruim voldoende leden maar geplaagd door
blessures en weekendwerk is het soms aanpoten met invallers en oud leden. Dit lukt ieder jaar
prima. Voor 2019 ziet dat er hetzelfde uit en is de intentie wederom in de top 3 van de competities
mee te draaien.
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17 Financieel Verslag
Algemeen
Het afgelopen boekjaar is met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat vóór bijzondere
baten is uitgekomen op € 7.870 positief (vorig jaar € 4.135 positief).
Daarnaast is dit voorjaar wederom een prachtige bijzondere bate gerealiseerd met de jaarlijkse
veiling. De netto-opbrengst is uitgekomen op € 27.014 (vorig jaar € 30.259).
Van het totale resultaat van € 33.467 is € 27.014 toegevoegd aan de bestemmingsreserve en
€ 6.453 toegevoegd aan op de vrije reserves.
Het eigen vermogen, exclusief bestemmingsreserve, komt uit op € 115.307 (v.j. € 108.854).
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve komt uit op € 27.014. De eerder in het verslagjaar aanwezige
bestemmingsreserve van € 30.698 is geheel gebruikt ter financiering van het pannaveld.
Voorziening grootonderhoud
Er is € 5.000 gedoteerd. De voorziening bedraagt € 21.026 per 30 juni 2018 en wordt onder andere
gereserveerd voor onderhoud/verbouwing van de tribune.
Investeringen
Het afgelopen seizoen is er geïnvesteerd in een pannaveld. De totale kosten bedroegen hiervoor
circa € 55.000. Wij hebben hiervoor een subsidie ontvangen van circa € 9.000. Het afgelopen seizoen
is er ook voor circa €15.000 geïnvesteerd in reclameborden en nieuwe doelen.
De contributies e.d en verhuur
De inkomsten zijn mede hoger door meer stijging van het aantal vrienden van Vitesse’22.
Sponsor inkomen
De sponsorinkomsten zijn conform begroting en de verwachting is dat hier een stijgende lijn in zit.
Voor komend seizoen zijn er weer sponsoren bijgekomen.
Subsidie
Er is een subsidie ontvangen van de gemeente.
Kantine-inkomsten
Het kantineresultaat over het seizoen 2017-2018 is in lijn met 2016-2017.
Lasten
De lasten zijn in 2017-2018 met circa € 19.000 gestegen ten opzichte van 2016-2017. De stijging zit
voor een groot deel in de personeelskosten en huisvestingskosten. In het voorgaand seizoen waren
er meevallers bij de huisvestingskosten.
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De totale lasten komen overeen met de begrote totale kosten.
Rest ons eenieder te bedanken die Vitesse’22 een warm hart toedraagt.
Het Bestuur
H. Kaandorp

H. de Zeeuw

F. Veldt

J. Tromp

R. Vliese

F. Lute
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18 Verslag van de kascommissie van R.K.S.V. Vitesse’22
Aan de leden en bestuur van R.K.S.V. Vitesse’22
Ingevolge de door de ledenvergadering van 6 november 2017 verstrekte opdracht aan de
kascommissie tot controle van de administratie van de vereniging betreffende het boekjaar 1 juli
2017 - 30 juni 2018 brengen wij u hierbij verslag uit.
Aan de hand van de aan ons ter inzage verstrekte administratieve bescheiden hebben wij de door het
bestuur opgestelde financiële overzichten onderzocht, waarvan de balans sluit met een totaal van €
207.649,-- en de exploitatierekening een positief saldo vertoont van € 30.363,00
Het getoonde eigen vermogen van de vereniging bedraagt per balansdatum € 139.552,--. De hierin
begrepen bestemmingsreserve is per balansdatum € 30.698,--.
Op basis van onze werkzaamheden berichten wij u dat wij ons met de aan de vergadering
aangeboden financiële overzichten over het boekjaar 2017-2018 kunnen verenigen.
Wij stellen u voor het bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid décharge te verlenen.

Castricum, 5 november 2018

F. Lute

L. Beentjes

J. Beemster
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