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Jaarverslag Bestuur en Commissies seizoen 2020-2021 
 
1. Jaarverslag Bestuur  
 
Samenstelling: Jeroen Tromp (voorzitter), Fons Lute (secretaris en penningmeester a.i.), Kasper van 
de Klundert (lid), Nick van der Himst (lid) en Patrick Grandiek (lid). 

 
1. Bestuurlijke samenstelling  
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden. Fons Lute bekleedt op dit moment twee rollen, 
namelijk die van penningmeester en secretaris. Er wordt al twee seizoenen gezocht naar een 
penningmeester of een secretaris, maar tot op heden hebben wij daar helaas nog niemand voor 
kunnen vinden. Er is gesproken met enkele welwillende kandidaten, maar die zagen, elk om strikt 
persoonlijke redenen, ervan af. Fons Lute heeft aangegeven deze dubbelrol in het komende seizoen 
niet langer te willen vervullen. 
 
Barbara van Lodensteijn is in februari 2021 gestopt als bestuurslid vanwege verschillen van inzicht 
over het te voeren beleid. Het bestuur is Barbara dankbaar voor de goede bijdragen die zij heeft 
geleverd, zowel op het gebied van de bepaling van visie en missie als op het gebied van het 
ontwikkelprogramma Meiden in Beeld (MIB). Voor het MIB was Barbara samen met Kasper van de 
Klundert succesvol in het binnenhalen van de ING sponsoring voor het meidenvoetbal. Het bestuur 
heeft actief gezocht naar vervanging voor Barbara en zou graag opnieuw een vrouw in zijn midden 
hebben, maar heeft nog geen personen hiervoor kunnen vinden. 

 
2. Het ledenaantal per oktober 2021 
De vereniging telt per 15-10-2021 953 leden, waarvan 29 bij de honk- en softbal. 

 
Alsof er geen COVID-19 pandemie is geweest die het voetbalseizoen flink heeft getroffen, steeg het 
aantal leden in dit bijzondere seizoen met maar liefst 44 nieuwe leden.  

Voetbal H&S Voetbal H&S Voetbal H&S Voetbal H&S

924 29 880 29 832 29 784 30

Senioren 281 29 248 29 211 29 228 30

  Heren 267 29 235 29 194 29 210 29

  Vrouwen 14 0 13 0 17 0 18 1

Jeugd 517 508 504 440

  Jongens 349 349 338 308

  Meiden 112 106 116 92

  Mini's 56 53 50 40

Trainingsleden 36 31 25 24

Niet spelend 56 55 54 52

Donateurs en 

commissieleden
34 38 38 40

oktober-20

909
Totaal

oktober-21

953

oktober-19

861 814

oktober-18
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Net als in het vorige verslagjaar was de groei het sterkst bij de senioren. Deze ontwikkeling is 
onverwacht en zeer verheugend. Het vergroot zowel het sportieve als het financiële draagvlak van 
onze vereniging. 
 
Nieuw is dat twee seniorenteams nu op zaterdagmiddag hun competitie spelen. De mogelijkheden 
voor het spelen op de zaterdag zijn overigens zeer beperkt. De capaciteit van de velden is beperkt, 
gezien de grote jeugd die het beslag op de velden op zaterdagen domineert.  
  
In de jeugd is een zeer lichte stijging opgetreden van 508 tot 517 jeugdleden, uitsluitend bij de 
meiden. Die groep was het seizoen ervoor licht gekrompen. De veel hogere groei die verwacht werd 
door de uitrol van het MIB-programma (zie verder in dit verslag) heeft zich helaas nog niet laten zien. 
Ook dit kan beïnvloed zijn door de COVID-19 situatie. 

 
3. COVID-19 
Het kan niemand zijn ontgaan dat het voetbalseizoen 2020-2021 veruit werd gedomineerd door alle 
beperkingen die ons als sportvereniging door de regering zijn opgelegd ter beperking van de COVID-
19 pandemie. Vooral de senioren zijn hierdoor sterk getroffen. 
Dit maakte het 99e levensjaar van Vitesse’22 tot één van de meest bizarre jaren in haar geschiedenis, 
zowel in sportief als in financieel opzicht.  
 
Het bestuur is alle leden heel erg dankbaar voor hun trouwe steun aan de vereniging. Terwijl een 
groot aantal opzeggingen zeker niet kon worden uitgesloten, blijkt het tegenovergestelde te zijn 
gebeurd: het ledenaantal is zelfs toegenomen in plaats van gedaald!  
 
Ook is het bestuur heel dankbaar voor de enorme inzet van de vrijwilligers bij de jeugd.  
Zij hebben ervoor gezorgd dat de jeugdleden, ondanks de beperkingen die zij ook moesten 
ondergaan, toch heel behoorlijk hebben kunnen sporten. Veel trainingen, veel onderlinge potjes: het 
kon allemaal gebeuren dankzij alle vrijwilligers die voor de jeugd op de been zijn gekomen. Een 
prestatie van formaat waar wij allemaal trots op zijn!  

 
4. Contributie compensatie senioren 
Vitesse’22 heeft zich het afgelopen jaar gehouden aan de regels die opgesteld zijn door het RIVM.  
Dit betekende jammer genoeg dat onze senioren een groot gedeelte van de tijd niet konden 
voetballen en dat er slechts een handvol wedstrijden gespeeld konden worden.  
Aan het einde van het seizoen was er gelukkig wat ruimte om onderlinge partijen te spelen, maar 
toch heeft het bestuur in de zomer besloten om de senioren een compensatie van € 50 aan te bieden 
voor het aankomende seizoen. Hiervan hebben ongeveer 90 leden gebruik gemaakt; het overgrote 
deel van de senioren koos daar niet voor en liet het geld in de vereniging.  
 

5. Vitesse’22 bestaat 100 jaar! 
Onze mooie vereniging is op 11 mei haar 100ste levensjaar ingegaan en de activiteiten van de 
Commissie-100  zijn jullie vast niet ontgaan. De festiviteiten zijn afgetrapt met de onthulling van het 
stalen hert en het uitdelen van de klassieke papieren climax, zoals dit vroeger gebruikelijk was. Er zijn 
leuke challenges geweest voor de jeugd en het bestuur mocht de eerste challenge aftrappen op het 
A-veld. 
 
Eind mei hebben juniorenteams mooie spandoeken gemaakt samen met hun team en deze 
spandoeken hebben de afgelopen maanden geschitterd op onze club. In september hebben de jeugd 
teams tot en met O12 ijsjes en de teams vanaf O13 een taart ontvangen van onze hoofdsponsor de 
Roset met het nieuw 100 jaar Vitesse’22 logo erop. 
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Wij willen dit moment gebruiken om de Commissie-100 alvast te bedanken voor alle leuke dingen die 
zij georganiseerd hebben de afgelopen tijd en we kijken uit naar de komende activiteiten en 
festiviteiten! 

 
6. Meiden- en vrouwenvoetbal 
In maart 2020 lanceerde ING Bank het initiatief voor een sponsorprogramma gericht op het 
meidenvoetbal. Clubs werden uitgenodigd een programmavoorstel te presenteren om zo mee te 
dingen naar een driejarig sponsorprogramma. Het bestuur heeft deze handschoen opgenomen en 
intensieve samenwerking tussen enkele bestuursleden en de PR-Commissie heeft geleid tot het 
indienen van het eerder genoemde ambitieuze ontwikkelprogramma Meiden in Beeld bij Vitesse’22” 
(MIB).  
 
Het ontwikkelprogramma stelt als doel om te komen tot een groei van het aantal meiden in de jeugd 
van de huidige 26% naar 40% in 2025. Daarnaast is het een doel om een tweede vrouwenteam te 
creëren, zodat er prestatiegerichter gespeeld kan worden in Vrouwen 1 en er tevens minder wissels 
zijn door één te groot vrouwenteam. 
 
Voor de zomer heeft de MIB-werkgroep de eerste Meidendag georganiseerd en met groot succes. 
Onder leiding van Jesse Folkers zal dit een terugkerend evenement worden om het meidenvoetbal in 
beeld te zetten bij Vitesse’22. Daarnaast is er een Instagram pagina opgezet waarin elke week 
interessante interviews met teams, informatie over evenementen en andere leuke dingen over het 
meidenvoetbal bij Vitesse’22 worden gedeeld. Tot slot zal er in de winterstop een vriendinnendag 
georganiseerd worden door de MIB-werkgroep om nieuwe meiden/vrouwen te stimuleren om bij 
Vitesse’22 te komen voetballen.  

 
7. Ledverlichting B- en C-veld 
De groei van het ledenaantal is fantastisch maar kan ook tot capaciteitsproblemen leiden.  
Zo is het aantal kleedkamers beperkt en dat maakt de indeling van teams door het wedstrijd-
secretariaat steeds lastiger. Hiervoor is geen snelle oplossing te bedenken en uitbreiding van het 
aantal kleedkamers zal op de agenda moeten komen.  
 
Ook het aantal verlichte trainingsvelden is een zorgpunt. Eerder is in het bestuur gesproken over het 
vervangen van de verlichting op het B-veld. Daarmee is in eerste instantie getracht gelijk op te 
trekken met de gemeente, die plannen had om de verlichting van de trainingsvelden door ledlampen 
te vervangen. Gaandeweg het seizoen bleek dat de plannen van de gemeente minder concreet 
waren dan men eerder deed voorkomen en dat uitvoering niet eerder dan in 2022 verwacht zou 
mogen worden. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de verlichting op het B-veld zelfstandig op 
te pakken in samenwerking met een externe leverancier.  
 
In de discussies hierover in het najaar van 2020 kwam steeds duidelijker naar voren dat het aantal 
verlichte velden te beperkt is ten opzichte van het aantal teams waarvoor trainingscapaciteit nodig 
is. Dat heeft het bestuur doen besluiten om het C-veld van led verlichting te voorzien. Het B-veld zou 
dan met de bestaande verlichting uitgevoerd blijven. Later, in het voorjaar van 2021, besloot het 
bestuur ook het B-veld van ledverlichting te voorzien. Om de kosten te besparen is gekozen voor het 
handhaven van de twee bestaande vakwerkmasten aan de zijde van de Beverwijkerstraatweg. Het 
betekent dat het C-veld led verlichting krijgt die geschikt is voor wedstrijden en dat het B-veld met 
een iets lagere lichtcapaciteit zal worden uitgevoerd. Na overleg met de leverancier en na het 
opvragen van offertes, is in juni de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit blijkt inmiddels een 
moeizaam proces waarin de Gemeente voor ernstige vertraging zorgt bij de afhandeling ervan. 
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Verslagen van de Commissies 
 
Als gevolg van de beperkte sportactiviteiten in het seizoen 2020-2021 hebben sommige commissies 
aangegeven dat zij geen noemenswaardige activiteiten of ontwikkelingen te melden hebben. 
Hierdoor is het jaarverslag van de commissies korter dan in andere jaren.  
 

2.1. Jeugdcommissie 
 
Samenstelling Jeugdcommissie: Dennis Koning, Joost Lute, Marcel de Haan en Pim Touber 
 

Helaas is aan het einde van het seizoen Joost Lute gestopt als commissielid. Gelukkig hebben we Tom 

Zoontjes bereidt gevonden om in de JC plaats te nemen, waardoor we weer op een bezetting zitten 

van 4 personen. 

 
Wat heeft het afgelopen jaar gebracht 
De jeugd is de afgelopen jaren weer verder gegroeid.  Het afgelopen seizoen hebben we nauwelijks 
opzeggingen gehad. Ondanks COVID-19 heeft de Vitesse jeugd toch aardig door kunnen voetballen. 
Het was niet ideaal om geen wedstrijden te spelen, maar de jeugd heeft het wel dusdanig leuk 
ervaren dat bijna iedere door ging. Het seizoen 2021 – 2022 hebben we de volgende jeugd teams: 
 
JO8 x 4  JO12 x 4 JO16 x 2 MO9 x 2 MO17 x 1 
JO9 x 4  JO13 x 2 JO17 x 1 MO10 x1 MO19 x 1 
JO10 x 5 JO14 x 3 JO18 x 1 MO13 x 2 
JO11 x 4 JO15 x 1 JO19 x 2 MO15 x 2 
 
Maar liefst 42 jeugd teams! Ook zijn wij dit jaar alweer verzekerd van heel veel mini’s. De jeugd 
groeit, is enthousiast en dat is mooi om te zien!  
 
COVID-19 
Afgelopen jaar was door COVID-19 competitief een verloren jaar. Gelukkig hebben we heel veel 
jeugd bij Vitesse waardoor er onderling wedstrijdjes georganiseerd konden worden. Daardoor 
konden de kinderen in ieder geval zo veel mogelijk blijven sporten. Ook hebben we wat extra 
activiteiten georganiseerd, zoals Led-voetbal en een slotdag voor de jongste jeugd.  
 
Nieuwe coördinatoren 
Coördinatoren zijn voor de JC de sleutelfiguren voor het soepel laten verlopen van alle processen 
binnen de vereniging. Omdat er meer teams bijkomen hebben we ook meer coördinatoren nodig. 
We hebben voor 2021 – 2022 de volgende ploeg samengesteld: 
 
Mini’s   Tom Zoontjes    
JO8   Mark Zoontjes|   JO13 t/m JO15  Thierry Beentjes 
JO9   Kay van Diepen   JO11 & JO12   Rob Veldt 
JO10   Rik van den Bosch  JO16 t/m JO19  John Baltus 
MO9 & MO10  Lennert Beentjes  
MO13 t/m Dames Marlies Schoon & Suus van Schagen 
 
De samenwerking verloopt tot nu toe allemaal uiterst soepel en prettig.  
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Wat heeft het komende jaar prioriteit voor de jeugdcommissie 
- De jeugd is groot gegroeid, en het is nu de kerntaak om de jeugd te behouden.   

- Nieuwe outfits voor de mini’s regelen, waardoor het aantrekkelijk blijft om in te stromen bij 

de mini’s van Vitesse. 

- Huidig indelingsbeleid voortzetten 

- Wederom organiseren slotdag jongere jeugd 

- 100 jaar Vitesse ondersteunen bij alle jeugdactiviteiten 

- Zilveren Hert commissie ondersteunen 

 

2.2. Seniorencommissie 
 
Samenstelling: Suus van Schagen, Marlies Schoon (Vrouwen 1) en Dennis Zonneveld (Vitesse 5). 
 
Wijzigingen Seniorencommissie (per 01 oktober 2020): 
Uittredende leden: Met ingang van het vorige seizoen zijn Marcel Krimp en Jacob Stuifbergen niet 
meer inzetbaar bij de Lagere Seniorencommissie. Het duo ging en gaat zich volledig toeleggen op het 
feestjaar voor ons 100-jarig jubileum. Vanuit de Commissie een speciaal woord van dank aan Marcel 
en Jacob; Sinds het begin van huidige groep Lagere Seniorencommissie hebben zij zich hard gemaakt 
voor diverse items binnen de Senioren. Vanuit de Lagere Seniorencommissie daarom een speciaal 
woord van dank voor Marcel Krimp en Jacob Stuifbergen: Bedankt! 
 
Gastheerschap 
Enkele seizoenen geleden hebben wij geprobeerd het Gastheerschap op een andere manier in te 
delen. Namelijk niet per team, maar per persoon. Twee spelers van hetzelfde team zouden dan 
tegelijkertijd het Gastheerschap doen en dan zou ieder spelend lid beperkt zijn tot 1x per seizoen, 
een enkeling 2x. Na dit enkele seizoenen te hebben geprobeerd, zijn we tot de conclusie gekomen 
dat dit, naast het organisatorische gedeelte (waar heel veel tijd in ging zitten), ook de uitwerkingen 
niet dusdanig anders zijn dan bij het indelen per team. We zijn dan ook van mening dat we terug 
kunnen naar het indelen per team. Groot voordeel is nu wel, dat ieder spelend lid enkele keren 
daadwerkelijk Gastheerschap heeft gedraaid en dat dit nu moeiteloos uit zou moeten kunnen 
voeren. 
 
Wijzigingen in de Lagere Seniorenteams 
Enkele Herenteams zijn van teamnummer gewisseld, vanwege de klasse indelingen. 
Er zijn voor, tijdens en na de stillegging van de competitie weinig uitschrijvingen geweest. Sterker 
nog, er zijn enkele teams bijgekomen. Op dit moment hebben wij zelfs 2 teams die op zaterdag 
spelen. Ze spelen als nummer 2 en 3, omdat het spelen met teamnummer 1 vanuit de KNVB enkele 
verplichtingen met zich meebrengt. Daarnaast hebben de teams niet de behoefte om tegen andere 
standaard 1e teams te spelen. 
Verder zijn de Vrouwen en Veteranen intact gebleven en spelen er in de senioren nu van 1 t/m 12 
teams. Helaas hebben we begin seizoen 2021 moeten besluiten team 11 op te heffen, zij konden het 
minimaal vereiste leden per team niet opbrengen en is in overleg besloten het team op te heffen. 
 
Halve Lidmaatschap 
Wat de Lagere Seniorencommissie opvalt, is dat de aanvragen van Halve Lidmaatschappen 
(geïntroduceerd in het seizoen 2016 – 2017) stabiel is gebleven. Het is bekend, en wordt vooral 
gebruikt door spelers die ploegendiensten draaien of weten dat ze een half jaar niet kunnen spelen 
door werk/studie. 
 
Feestavonden en -activiteiten 
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Afgelopen seizoen hebben we helaas niet veel kunnen organiseren. We hebben in oktober 2019 een 
feestavond georganiseerd, met wisselende geluiden hierover. Bij de start van het huidige seizoen 
2021 hebben we in overleg met andere commissies, en de Commissie-100 , de Kick-Off een grotere 
aankleding kunnen geven. Ook doordat de CalCup op ons terrein werd neergezet en de Commissie-
100 houten banken had geplaatst, is dit voor ons een groot succes geworden. Komend seizoen zullen 
we vooral met de Commissie-100 gaan overleggen of en wanneer wij (extra) evenementen gaan 
organiseren. 
 
Honk- en Softbal 
Vier seizoenen hebben we de Honkbal en Softbal van Vitesse’22 uitgenodigd op de Quizavonden die 
georganiseerd werden in de kantine. Dit vonden zij positief, echter is er vanuit de Honk- en 
Softbalgroep niet veel ruchtbaarheid aan gegeven door mee te draaien met de georganiseerde items.  
 
Heerenvoetbal & Daames 
We beseffen het af en toe 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. 

 
2.3.  Technische Commissie  

 
Samenstelling Technische Commissie: Jan Oldehoven en Patrick (senioren), Bas Peters en Cees Welp 
(jeugd) en Pieter Assink (Vrouwen & Meiden)  

 
Het seizoen 2020 – 2021 stond in het teken van COVID-19. Per 25 september mocht er nog wel 
worden gesport maar zonder publiek. Per 14 oktober werd de competitie stilgelegd. Senioren 
mochten slechts nog in viertallen trainen en junioren mochten alleen nog onderlinge wedstrijden 
spelen. De trainers hebben zo goed en zo kwaad als het ging de trainingsprogramma’s aangepast. 
Telkens als er nieuwe maatregelen werden afgekondigd was Vitesse’22 de club die hier snel en 
flexibel mee omging. Er was nauw overleg met Team Sportservice Noord-Kennemerland, dat namens 
de gemeente het COVID-19 beleid voor sportverenigingen uitvoert. De trainers, spelers en speelsters 
en overige vrijwilligers hebben zich heel proactief opgesteld, waardoor de jeugd toch veel heeft 
kunnen sporten. Hiervoor hebben wij zeer grote waardering en dit steunt het motto; “Vitesse’22 een 
club in beweging”. Als club hebben we dit goed gedaan, wat ook op te maken valt aan het lage aantal 
opzeggingen in dit seizoen.  
 
In het seizoen 2020 -2021 is de TC opnieuw opgetuigd. Jan Oldenhove behartigde de belangen van de 
TC de afgelopen jaren grotendeels alleen. Dit is uiteraard even vol te houden, maar is geen gezonde 
situatie. Jan willen we enorm bedanken voor zijn inzet en waarderen ook zijn huidige rol binnen de 
vernieuwde TC.  
 
Technisch Hart 
Ook is het Technisch Hart opgericht in het seizoen 2020 -2021. In dit overleg neemt een afvaardiging 
van de trainers van de heren- en vrouwenselectie, Hoofd Jeugdopleiding (HJO), TC-deel. Het doel is 
om periodiek het net op halen. Wat speelt er onder de trainers, welke visie wordt er gedeeld, wat 
kunnen we van elkaar leren, welke initiatieven kunnen er gemeenschappelijk opgepakt worden, wat 
zijn de doelstellingen, waar is behoefte aan, welke oefenmethode wordt gehanteerd, wat moet er 
aan het jeugdopleidingsplan aangepast worden, hoe wordt dit plan uitgevoerd, etc..  
De contracten met de trainers zijn in de 1e helft van 2021 verlengd en getekend. Er is een 
jaarkalender opgesteld, overleggen worden gepland tussen de TC, trainers, spelers/sters-raden, 
Jeugdcommissie en andere betrokkenen.  
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Pilot Back2Football 
In de zomer van 2021 is een pilot gestart met Back2Football. Een initiatief om oud-voetballers de 
mogelijkheid te bieden om weer een balletje te trappen. De pilot in de zomer is zeer positief 
gebleken. Daarom is besloten dit een vervolg te geven in het seizoen 2021 – 2022.  
Ook wordt er gekeken om wedstrijden te organiseren waarbij spelers/sters uit verschillende 
leeftijdsgroepen samen met elkaar spelen tegen andere tegenstanders. Denk aan de beste 
linksbuiten uit 4 lichtingen etc., etc. Op deze manier wordt de onderlinge band verstevigd en kent 
men elkaar al veel eerder dan dat de spelers/sters in de selectie of de onder 23 competitie pas bij 
elkaar komen. De onder 23 competitie blijft ook zijn vervolg krijgen. Hier spelen spelers/sters van de 
selectie samen met jeugdtalenten in een onderlinge competitie. Een trainer van de selectie zal deze 
groep begeleiden.  
 
Herenselectie 
Ondanks COVID-19 is er veel getraind en zijn er initiatieven genomen om zoveel als mogelijk op 
conditie te blijven. Eigenlijk zijn alle trainingen wel doorgegaan met in achtneming van de 
maatregelen. Daarnaast zijn er ook activiteiten ingepland om de fun-factor te belichten. Denk aan 
footgolf etc. De kortetermijndoelstelling is om de 1e  klasse te bereiken. De lange termijn doelstelling 
is om een steady 1e klasser te blijven. Geïnventariseerd wordt wat hiervoor nodig is. Er worden 
gesprekken gevoerd met spelers die op 1e  klasse niveau gespeeld hebben om zo naar boven te 
krijgen wat we als club goed doen en wat beter kan. Dit zal verder gestalte krijgen in het seizoen 
2021 – 2022.  
 
Er is een camerasysteem aangeschaft dat het mogelijk maakt om wedstrijden op te nemen en later af 
te spelen. Er kan aangegeven worden welke spelers er gevolgd dienen te worden en deze beelden 
zijn kort na de wedstrijd beschikbaar. Dit systeem is beschikbaar voor de hele club en dus niet alleen 
voor de selectie. Meld je bij de TC als je hiervan gebruik wenst te maken. Na een korte instructie is 
het systeem operationeel.  
 
Vrouwenselectie 
Ook voor de vrouwenselectie geldt dat er zoveel mogelijk is doorgetraind. Niet altijd op de 
gebruikelijke manier, maar door creativiteit is er zeer veel mogelijk gebleken. Aan het einde van het 
seizoen werd duidelijk de huidige trainer, Erwin Blaas, vanwege werkomstandigheden zijn rol niet 
meer kon combineren. We bedanken Erwin enorm voor zijn inzet. Erwin blijft betrokken op 
momenten dat hij kan aanhaken. Voor het seizoen 2021 – 2022 zal de selectie getraind worden door 
Jesse Folkers en Jan Piet Luijckx. Zij zullen geassisteerd worden door Roberto Raghosing, Bas de 
Groot en Pieter Brakenhoff. Jesse Folkers zal de coaching op zich nemen op de zondag. De TC is zeer 
blij met deze groep trainers. De kortetermijndoelstelling bij de dames is om eerst te groeien in 
aantallen. Daarna zal eventueel selectie (door-selecteren) mogelijk zijn. De faciliteiten die voor de 
herenselectie toegankelijk zijn, zijn ook voor de damesselectie voor handen. Denk o.a. Aan 
fysiotherapie op de club op de dinsdag en donderdagavond.  
 
Jeugd meiden  
Voor de meiden was het een jaar die in het teken stond van veel onderlinge wedstrijden, door veel 
teams werd er tegen jongens gespeeld, waardoor de meiden wat sterker en brutaler zijn geworden. 
Door de assistent HJO Meidenvoetbal  zijn meerdere onderlinge toernooitjes georganiseerd waar 
teams zijn gemaakt van diverse leeftijden door elkaar en dat was een groot succes.  
De meiden hebben daardoor elkaar meer leren kennen, wat goed is voor de toekomst.  
Ook was er aan het eind van het jaar een meidendag georganiseerd waar voetbal met spelletjes werd 
gecombineerd, wat wederom een geslaagde dag was.  
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Jeugd jongens  
De jeugd heeft uiteraard ook te maken gehad met de COVID-19 maatregelen. Hoewel de 
maatregelen minder strikt waren, was het niet mogelijk om tegen andere clubs te spelen. Wel werd 
er gewoon getraind en werden er op zaterdag onderlinge wedstrijden gespeeld. Dank aan de JC, HJO, 
trainers, leiders en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit verdient een groot 
compliment.  
 
Taken Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 
De lange termijn doelstelling is dat alle jeugdselectieteams uitkomen in de hoofdklasse. Hiertoe zal 
het jeugdopleidingsplan geactualiseerd worden. In het komende seizoen zal de HJO zich 
nadrukkelijker dan voorheen richten op de JO14 t/m JO19 teams 
 
Afscheid Marco Schuitman 
Na meer dan 16 jaar heeft Marco Schuitman aangegeven te stoppen met het geven van trainingen. 
Marco heeft de afgelopen jaren diverse jeugdteams onder zijn hoede gehad en is ook assistent HJO 
geweest. Het laatste jaar heeft Marco geassisteerd bij de herenselectie.  
Marco, nogmaals bedankt en als straks jullie kleine spruit geboren is zien we je graag weer terug.  

 
 

2.4. Spelersraad 
 

Samenstelling: Menno Peters (vz), Joris Veldt, Rick Poel, Job Glorie en Duco Plasmeijer.  
 
Over het seizoen 2020-2021 kunnen we erg kort zijn. Na vier competitiewedstrijden werd het seizoen 
door COVID-19 weer abrupt afgebroken. Gedurende de coronatijd hebben de trainers er alles aan 
gedaan om, in welke mogelijke vorm op dat moment mogelijk was ten aanzien van de toen geldende 
COVID-19 maatregelen, door te kunnen blijven trainen. Van individuele circuittrainingen op 1,5 m 
afstand tot uiteindelijk weer onderlinge 11 tegen 11 partijspelen in het voorjaar. Op mentaal vlak 
was dit niet altijd even gemakkelijk, maar we zijn als selectie zijnde op deze manier redelijk goed 
door deze periode doorgekomen en de trainingsopkomst bleef hoog. Hopelijk is op deze manier een 
goede basis gelegd voor dit seizoen, wat uit de eerste resultaten wel al terug is te zien! Na de winst 
van de CAL-cup en doorgang in de beker, staat het 1e elftal ook bovenaan in de competitie.  
 
De staf is ten opzichte van vorig seizoen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat Arjan de Zeeuw en 
Pim Touber samen het hoofdtrainerschap delen en Coen van Dongen het 2e elftal onder zijn hoede 
blijft nemen. Voor zowel het 1e als 2e elftal is de duidelijke ambitie uitgesproken om dit jaar te 
strijden om promotie.  
 
Dub Stuijfbergen en Tim Drost blijven verbonden als leider bij het 1e elftal en ook bij het 2e elftal 
heeft het duo Ronald Stam en Jan Oldenhove verlengd. De medische staf bestaat uit Arnoud Tromp 
en Arsen Cobelens.  Op beide trainingsdagen is er verzorging aanwezig.  
De samenwerking met Johan du Plessis is ook voortgezet. Hij adviseert de selectie op het gebied van 
voeding en supplementen. Deze worden op wedstrijddagen voor de selectiespelers beschikbaar 
gesteld. John van der Vlis en Roberto Raghosing blijven als grensrechters aan het 1e elftal verbonden.  
 
Ondanks de COVID-19pandemie heeft Vitesse zijn selectie weten te versterken. Ron Scheffer, oud 
ploeggenoot van Milo bij Odin’59, is overgekomen naar Vitesse’22. Na jarenlang bij Odin’59 te 
hebben gespeeld, komt hij nu een paar niveautjes lager voetballen. Aan ambitie en fanatisme echter 
geen gebrek. Verder is Rutger Balm na een kort uitstapje bij DSS weer teruggekeerd bij Vitesse en is 
Joris van Alphen vanuit de -19 doorgestroomd. Daar tegenover staat het vertrek van Michel van 
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Kampen (veteranen), Marc Blaas (AFC’34), Yannick Wishaupt, Leonard van der Linden, Joppe Opdam 
en Jesse van der Molen. 
 
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 JO15. 
Daarnaast heeft de selectie geholpen bij de afsluiting voor de jeugd. Door COVID-19 is er verder 
weinig assistentie geweest bij overige evenementen van de jeugd.   

 
 

2.5. Commissie Gebouwen en Terreinen 
 
Samenstelling Commissie Gebouwen en Terreinen: de commissie bestaat momenteel uit 16 heren  en 
één dame (Gonny Spil). Jos Huiberts is de voorzitter van de commissie.  
Op de maandagen verzorgen de leden van de commissie het schoonmaken van de kleedkamers en 
de kantine. Daarnaast nemen zij vele reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op het complex voor 
hun rekening. 
 
Deze “maandagmorgenploeg” is een bijzondere groep mensen. De één begint om 6.30 omdat hij dat 
van vroeger gewend is, de ander komt om 8.30 omdat eerst de krant gelezen wordt.  
Er wordt met respect met elkaar omgegaan en daarom heerst er een ontspannen, gezellige sfeer. 
Nieuwe mensen zijn altijd welkom, zeker als die met hamer en beitel om kunnen gaan. 
Vermeldingswaardig is, dat Cees van Zoen al 58 jaar lid is van Vitesse’22 en al 15 jaar onderdeel 
uitmaakt van de maandagmorgenploeg. Daarnaast hebben we ook nog Herman Stuifbergen in onze 
gelederen. Herman is 74 jaar verbonden aan Vitesse’22 (sinds zijn 11e jaar) en 6 jaar lid van deze 
maandagmorgenploeg! 
 
Werkzaamheden in seizoen 2020-2021 
In het afgelopen jaar heeft onze commissie naast bovenvermelde werkzaamheden de volgende 
‘projecten’ afgerond. 

• aanpassingen in de BSO ruimte (timmerwerk, schilderwerk) 

• grondwerkzaamheden t.b.v. het Vitesse 100 jaar hert 

• regelen met de gemeente van plaatsing van een extra straatlantaarn voor de ingang van 
kleedkamers 13-16 

• een extra ledlamp richting F-veld nabij de kleedkamers 13-16 (op verzoek van de 
vrouwenafdeling) 

• overname van de gemeente wekelijkse taak van de veldbelijning en aantrekken nieuwe 
leverancier van de belijningsmaterialen (Refroline) 

• Watervrij maken van de kantine na hevige regen op 19 juni met meerdere vrijwilligers 

• schilderen boeidelen kleedkamers 1-6 / 13-16 
 
 
Internetverbinding Puikman 
Waar we ons wel zorgen om maken is onze internetverbinding op de Puikman. Dit is een lijntje van 
36 MB download en 12 Mb upload. Onze Wifi verbinding is opgedeeld in ‘Gasten’ en ‘Vitesse 
netwerk’ en bij overbelasting moet het ‘Vitesse netwerk’ geborgd actief blijven vanwege het 
pinapparaat. Glasvezel van KPN wordt niet geleverd, maar Ziggo kan een Coaxverbinding leveren 
voor ca. € 5.500,-. Onderzocht wordt of een minder dure oplossing kan worden gevonden. 
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2.6. Commissie Bouw en Ontwikkeling 
 
Samenstelling: Kees de Groot, Michiel de Nijs en Siep Admiraal. 
                                                             
Doelstelling voor de komende jaren is: 

• Uitbreiding kantine ter plaatse van terras, mede voor gebruik/uitbreiding BSO; 

• Sloop kleedkamers 9 en 10; 

• Verbouw kleedkamers 11 en 12 en aanbouw 2 extra kleedkamers; 

• Sloop en nieuwbouw tribune inclusief isoleren oostgevel; 

• Vernieuwen dakbedekking inclusief isolatie dak kantine. 
 

Stand van zaken voor het seizoen 2021 – 2022:  

• Omgevingsvergunning aangevraagd uitbreiding kantine is bij de Gemeente ingediend; 

• Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtmasten op het C-veld; 

• Constructieve berekening en uitwerking zijn gereed;  

• Streven is om funderingspalen en vloer gereed te hebben vóór het 100-jarig jubileum;  
Na het jubileum, medio 2022 start maken met bovenbouw. 

 
 

2.6 PR-Commissie 

 
Samenstelling PR Commissie:Joop Hollenberg, Stijn Kaandorp, Niels Ott 
 
Ook het afgelopen seizoen tekende zich vooral door de COVID-19 crisis waardoor we als commissie 
te weinig naar buiten hebben kunnen treden. Binnengekomen nieuws hebben we via de website en 
social media naar buiten gebracht en er zijn een aantal artikelen in de plaatselijke media geplaatst. 
We hebben samen met de Commissie-100 om tafel gezeten en de uitkomst daarvan zal de komende 
tijd meer zichtbaar gaan worden. 

Ook zijn we (nog) bezig om de website van Vitesse onderhanden te nemen. Zoals vorig jaar reeds 
gemeld is het plan om de teampagina’s te gaan verwijderen van de site. Alle teams gebruiken de 
Voetbal.nl app. Aan de start van dit seizoen hebben slechts een 2-tal personen toegang gevraagd om 
hun pagina’s up-to-date te houden. Mede door dit geringe aantal en het vele werk dat de commissie 
heeft om de site bij te houden zijn wij nog steeds van mening dat de teampagina’s binnenkort van de 
site worden verwijderd.  

Het plan om een site neer te zetten waar zowel leden als niet leden op eenvoudige wijze kunnen 
vinden wat zij nodig hebben is nog steeds van toepassing. Echter is dit wegens tijdgebrek door de 
vele andere werkzaamheden van de commissieleden binnen de vereniging nog niet gebeurd. 

Tevens zullen de sponsoren van 100 jaar Vitesse’22 wat meer in beeld gebracht gaan worden.  
Daar wordt op dit moment aan gewerkt. 
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2.7 Blauw Zwart 
 
Samenstelling: Henny Reijnders (voorzitter) en Joop Hollenberg.  
 
Het seizoen 2021-2021 is er één om snel te vergeten want als gevolg van de coronacrisis is de 
competitie medio oktober 2020 stopgezet en daarna ook niet meer voortgezet. De verwachtingen 
waren tamelijk positief maar die werden zeker niet waargemaakt met slechts 3 punten uit 4 wel 
gespeelde duels. 
 
Het gevolg van dit alles is geweest dat onze activiteiten minimaal zijn geweest evenals onze uitgaven. 
Omdat een groot deel van onze leden desondanks toch hun (en soms royale!) contributie heeft 
voldaan is het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1.100,-- ten opzichte van 
negatief saldo van zo’n € 1.200,-- in het boekjaar 2019-2020. 
 
Wat het nieuwe seizoen betreft heeft het bestuur besloten de regeling voor zowel het busvervoer bij 
verre uitduels als de reiskostenvergoeding voor buiten Castricum wonende selectiespelers wederom 
met één jaar te verlengen. Naar onze mening kunnen beide regelingen gezien worden als een 
belangrijke ondersteuning  van ons vlaggenschip bij hun strijd om dit jubileumseizoen  met een titel 
af te sluiten. Dat zou toch héél mooi zijn, nietwaar?! 
  
Zowel bij de aanloop naar als bij het 100-jarig jubileum van Vitesse’22 in mei 2022 zal Blauw-Zwart 
uiteraard ook actief zijn. Zo hebben wij al positief gereageerd op het verzoek van de 
sponsorcommissie om te participeren in de kosten van een plaquette bij het kunstwerk ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan: het vier meter hoge stalen jubileumhert.  
Ook die plaquette kan gezien worden als een uiting van de ondersteunende rol van Blauw-
Zwart  tijdens de méér dan 75 jaar, die beide verenigingen samen hebben opgetrokken. 
 
Bovendien zal alsnog worden stil gestaan bij ons 75-jarig jubileum. Onze plannen gaan in de richting 
van een reünie voor leden en oud-leden van Blauw-Zwart. Eén onderdeel daarvan staat al vast: de 
uitbreiding van onze “Wall-of-Fame”! Want bij een 100-jarig jubileum past een complete “Wall-of-
Fame” en daarom zal die nog met (tenminste) 3 personen moeten worden uitgebreid. 
 
Ook wij gaan voor een prachtig en geslaagd jubileumjaar van Vitesse’22 met vele sportieve en vooral 
feestelijke hoogtepunten. 

   
 
2.8 Vertrouwenscontactpersoon 
 

In dit door COVID-19 sterk beïnvloed seizoen zijn er bij de vertrouwenscontactpersoon geen zaken 
en/of situaties aangemeld.  Er waren dit seizoen natuurlijk veel minder activiteiten dan gebruikelijk.  
Belangrijk is te benadrukken dat eenieder zich te allen tijde veilig en thuis moet voelen bij onze 
vereniging. Leden en bezoekers moeten zich niet en nooit gehinderd voelen om in gesprek te gaan 
met de vertrouwenscontactpersoon. Het voor iedereen anoniem beschikbaar zijn van de 
vertrouwenscontactpersoon biedt veiligheid en is effectief in het indammen en voorkomen van 
ongewenst gedrag. De vereniging neemt dit heel serieus en streeft naar een veilig sportklimaat voor 
iedereen die van het sportcomplex gebruik maakt.  
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3. Financieel verslag 
 

In de begroting voor het boekjaar 2020-2021 is uitgegaan van voortzetting gedurende het grootste 
deel van het seizoen van de regeringsmaatregelen om de pandemie te bestrijden. Zo werd rekening 
gehouden met een extreem laag kantineresultaat van € 20.000,-. Helaas bleek de werkelijkheid nog 
ongunstiger: het kantineresultaat kwam uit op slechts € 10.600,-. In normale seizoenen ligt het 
kantineresultaat rond € 75.000,- en dat is meestal ongeveer een derde de totale inkomsten.  
 
Ook de andere opbrengsten, zoals contributies, sponsorbijdragen en de Vrienden Van Vitesse, waren 
voorzichtig begroot. Deze vielen gelukkig mee, vooral dankzij hoge contributie-inkomsten. De 
contributies waren in het seizoen 2020-2021 heel laat geïnd, wat tot de nodige protesten leidde. 
Desondanks hebben de meeste van onze leden hun contributie keurig betaald.  
 
Doordat ook met iets lagere uitgaven werd gerekend, werd in de begroting een negatief resultaat 
van € 15.700,- verwacht. Met een veilingopbrengst werd opnieuw niet gerekend. 
Het boekjaar is in financieel opzicht echter heel anders verlopen dan de begroting liet zien.  
Daardoor is het boekjaar is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 18.145,-.   
Dit komt vrijwel volledig op het conto van de overheid, die sportverenigingen in dit bizarre jaar 
ruimhartig heeft ondersteund.  
  
Wij hebben gebruik mogen maken van drie ondersteunende voorzieningen die door de rijksoverheid 
beschikbaar zijn gesteld: de TASO (in het tweede kwartaal van 2020), de TVL en de NOW (beide in 
het derde en vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021). Omdat de COVID-19 
situatie in het voorjaar van 2021 normaliseerde, hebben wij na het eerste kwartaal geen bijdragen 
meer gevraagd.  
Het is onwaarschijnlijk dat de ontvangen ondersteuning gedeeltelijk moet worden terugbetaald.  
Alle aanvragen zijn door ons gebaseerd op werkelijke cijfers en niet op prognoses. Dit sluit verschillen 
tussen verwachting en werkelijkheid uit. Doordat de TVL bedragen in eerste instantie voor slechts 
80% worden uitgekeerd, zal een deel van de toegekende bedragen in boekjaar 2021-2022 worden 
ontvangen. In totaal is een bedrag van € 54.431,- aan corona-gerelateerde subsidies ontvangen. 
 
De gemeente, via een toezegging door het rijk, heeft korting verleend op de huur van de velden en 
de KNVB zegde een gedeeltelijke kwijtscheiding van de contributie toe. In het boekjaar is opnieuw 
gebruik gemaakt van de BOSA subsidie, waarvoor in het voorjaar van 2021 € 9.534,- werd uitgekeerd. 
Naast deze bijzondere inkomsten heeft ook de Veilingcommissie positief bijgedragen aan het 
exploitatieresultaat. De door hen georganiseerde digitale bingoavond heeft € 4.217,- opgeleverd; 
een heel mooi resultaat uit een geslaagd digitaal experiment.  
     
Er waren in het seizoen 2020-2021 ook bijzondere uitgaven. Zo werd het stalen hert bekostigd, dat 
door de verkoop van de naamplaatjes sponsorinkomsten voor Vitesse100 mogelijk maakt. En er zijn 
uitgaven geweest voor de bouwtechnische voorbereiding van de uitbreiding van de kantine.  
 
Gezien de hoogte van de ontvangen ondersteuningsbijdragen, besloot het bestuur tot het verlenen 
van een contributiekorting van € 50,- aan alle senioren. Omdat dit net buiten het boekjaar werd 
uitgevoerd is hiervoor een voorziening genomen, ten laste van het resultaat. 
 
In april 2020 heeft het bestuur een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Noord-Holland, toen 
deze een uitbreiding aankondigde van de subsidie voor ledverlichting op sportaccommodaties. De 
aanvraag richtte zich op het C-veld en werd in juni gehonoreerd met het maximale subsidiebedrag 
van € 10.000,- dat in diezelfde maand werd ontvangen.  
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Dit is als vooruitontvangen bedrag geboekt voor de uitgave die hieraan in seizoen 2021-2022 zal 
worden gedaan.  
De Vrienden Van Vitesse hadden hun seizoenopbrengst van € 13.750,- beschikbaar gesteld als 
bijdrage aan de ledverlichting op het C veld. Omdat de ledverlichting door een langdurige  
vergunningsprocedure nog niet kon worden aangebracht, is dit bedrag als opbrengst geboekt en viel 
deze in het exploitatieresultaat. Dat resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd en daarin is een 
bestemmingsreserve van € 13.750,- opgenomen ten behoeve van het lichtplan.  
 
In het begin van 2021 heeft het bestuur besloten om de senioren een contributiekorting aan te 
bieden. Aanvankelijk werd uitgegaan van € 60 maar dit is later verlaagd tot € 50 gezien de onzekere 
situatie rondom de COVID-19 maatregelen. De contributiekorting was opgebouwd uit terugbetaling 
van de eerder geheven € 35 euro vrijwilligersbijdrage en € 15 extra korting voor gederfde 
sportmogelijkheden. De korting werd uiteindelijk net na het einde van het boekjaar worden 
aangeboden. In verband hiermee is een bedrag van € 13.000,- gereserveerd ten laste van het 
boekjaar 2020-2021.  
 
De voorbereidingen voor het lustrumfeest in 2022 zijn in volle gang. De commissie Vitesse100 en de 
Sponsorcommissie zijn zeer actief geweest met de verkoop van kaarten voor verschillende 
evenementen. De vooruit ontvangen bedragen zijn in de jaarrekening opgenomen als verplichting en 
de hoogte van de liquiditeiten wordt hierdoor positief beïnvloed. De uitgaven die hier tegenover 
staan zullen worden gedaan in het boekjaar 2021-2022. Uitgaven die in seizoen 2020-2021 zijn 
gedaan en die verband houden met Vitesse100 zijn als vooruitbetaalde kosten in de jaarrekening 
opgenomen. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve van € 10.000,- opgenomen ter 
dekking van een eventueel exploitatietekort als gevolg van de lustrumfestiviteiten in mei 2022.    
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4. Jaarplan seizoen 2021/22 
 
Voor het seizoen 2021/22 zijn de onderstaande onderwerpen als speerpunten voor het 
beleid aangewezen. Deze zullen door het bestuur en de commissies worden uitgewerkt en – 
indien mogelijk - gerealiseerd.  
 
1. Meidenvoetbal 
Jesse Folkers is vorig jaar benoemd tot assistent Hoofd Jeugdopleiding Meidenvoetbal bij Vitesse’22. 
In een seizoen waarin helaas weinig wedstrijden gevoetbald konden worden heeft Jesse zich extra 
gericht op het voetbaltechnische aspect tijdens de trainingen. In het najaar heeft Jesse online 
trainingen gegeven aan de trainers/trainsters van het meidenvoetbal. Op deze manier wil hij het 
niveau omhoog trekken in alle leeftijdscategorieën van het meidenvoetbal. 
 
Er spelen momenteel 152 meiden/vrouwen bij Vitesse’22, waarvan er 26 trainingslid zijn. In het 
BCOVID-19 seizoen zijn er zeven vaste leden bij gekomen en twaalf als trainingslid. De komende 
jaren wil de MIB-team door het organiseren van een jaarlijkse meidendag, vriendinnendag en door 
het inzetten van sociale media nog meer meiden stimuleren om bij Vitesse’22 te komen voetballen. 

 
2. Ledverlichting  
Zoals in het jaarverslag opgemerkt is de keuze gemaakt voor de aanleg van ledverlichting op het C 
veld en voor het vervangen van de huidige gasontladingslampen op het B veld door led-armaturen. 
Het wachten is op het beschikbaar komen van de omgevingsvergunning door de gemeente.  
Begin november heeft de gemeente een positieve beslissing genomen op voorwaarde dat de 
vereniging een natuurscan flora en fauna laat uitvoeren waaruit blijkt dat het aanbrengen van de 
ledverlichting op het C veld geen hinder voor de natuur zal opleveren. Dit vertraagt de uitvoering in 
elk geval tot begin 2022. 
 
In de discussie over uitvoering van de ledverlichting is een probleem naar voren gekomen ten 
aanzien van de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting op ons complex. Naar verwachting is deze 
ontoereikend om de velden B en C storingsvrij op ledverlichting te laten functioneren. Dit is een 
moeilijk oplosbaar probleem, omdat uitbreiding van de capaciteit van de stroomvoorziening kostbaar 
zal zijn.  
Een oplossing kan worden gevonden door de armaturen op de trainingsvelden eerder te vervangen 
dan volgens het plan van de gemeente mogelijk is. Dit halveert het energieverbruik van de velden G 
en H, wat extra verbruik door verlichting van het C veld mogelijk maakt.  
Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de bekostiging van de veldverlichting op G en H zal 
Vitesse de vervangingskosten in eerste instantie zelf op zich nemen. Met de gemeente zal uitgewerkt 
worden hoe dit financieel gecompenseerd gaat worden.  
 
Het geeft aan dat er veel haken en ogen zitten aan de beslissing om het C veld met het B veld led 
verlichting te geven. Dat veroorzaakt een veel langere doorlooptijd dan verwacht. 
Los van de technische complicaties kost het ook geld. Gelukkig is op led verlichting 30% BOSA 
subsidie te krijgen. Daarnaast heeft Vitesse een verzoek toegewezen gekregen om € 10.000,- 
subsidie te ontvangen van de Provincie Noord-Holland en hebben de Vrienden Van Vitesse 
toegezegd hun bijdrage over 2020-2021 te bestemmen voor verlichting op het C veld. Het maakt dat 
de kosten ten dele worden gedekt door deze financieringsbronnen. Het bestuur stelt zich overigens 
op het standpunt dat het hier gaat om investeringsuitgaven die essentieel zijn voor het bieden van 
goede sportvoorzieningen aan de leden. Zulke uitgaven verdienen voorrang en het bestuur 
overweegt externe financiering aan te trekken voor de uitgaven voor het verlichten van de velden G 
en H.  
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Het totaal van de investering hiermee gemoeid is zal ca € 90.000,- bedragen. Rekening houdend met 
BOSA subsidie, de provinciale subsidie, de bijdrage van de Vrienden Van Vitesse en de opbrengst van 
de Rabo ClubSupport actie in 2020 zal de eigen bijdrage door Vitesse hieraan € 40.000,- bedragen. 
Zie de berekening hieronder. 
 
Berekening uitgaven aanschaf ledverlichting velden B, C, G en H: 

 

 
 
De aanschaf van de verlichting voor de velden G en H en de afstandsbediening zouden gefinancierd 
kunnen gaan worden door middel van een Sportlening uit het BNG Duurzaamheidsfonds. De 
rentevergoeding die hiervoor wordt gevraagd is 1,95% per jaar. Deze zal door de gemeente moeten 
worden gecompenseerd, naar verwachting tenminste over de eerste 15 jaar. 
Gaan wij een zodanige lening aan, dan resteert een directe investeringsuitgave van € 18.000,- voor 
ledverlichting op de velden B en C. 
 
Verzoek toestemming investeringsuitgave ALV 
De initiële uitgave voor het gehele project liggen ver boven de grens waarbinnen het bestuur zonder 
goedkeuring van de ALV uitgaven mag verrichten, te weten 25% van de verwachte contributie-
inkomsten. Daarom vraagt het bestuur de ledenvergadering om toestemming voor het doen van een 
uitgave na aftrek van externe bijdragen van maximaal € 45.000,- voor de aanschaf van ledverlichting 
op de velden B, C, G en H.   

 
3. Uitwerken van het renovatieplan 
Het uitwerken van het eerder aangekondigde renovatieplan heeft door de COVID-19 maatregelen 
vertraging opgelopen. Inmiddels is gebleken dat de kosten van bouwmaterialen na het opheffen van 
een aantal beperkende maatregelen flink zijn gestegen. Dit hangt samen met een enorme activiteit in 
de bouw, waar de vraag zo groot is dat er flinke wachttijden zijn opgetreden.  
 
Snelle uitbreiding van de kantine, die in september 2020 werd beoogd, is daardoor onmogelijk 
gebleken. Overleg met Forte heeft opgeleverd dat men deze uitbreiding niet op hele korte termijn 
noodzakelijk vindt. Daarom is besloten de uitbreiding van de kantine aan de achterzijde uit te stellen 
tot het voorjaar van 2022. Dan hoopt de Commissie Bouw en Ontwikkeling met het grondwerk te 
kunnen beginnen, waarna in september 2022 de feitelijke uitbouw kan worden gerealiseerd.  
Zoals eerder is opgemerkt wacht dit op het afkomen van de aangevraagde omgevingsvergunning 
door de gemeente.  

Lumosa Touch

B + C G+ H Bediening

Offertebedrag incl. BTW 58.032€     26.700€  5.566€    

Correctie bedieningsunit -3.388€      
Omgevingsvergunning 800€          

Totaal 55.444€     26.700€  5.566€    
BOSA 30% -16.633€    -8.010€   -1.670€   
Provinciale LED subsidie -10.000€    -€        
Vrienden van Vitesse -10.000€    -€        
Inkoopkorting Sportstroom -€           -€        
Opbrenst Rabo ClubSupport -948€         -€        

Netto-investering door Vitesse'22 17.863€     18.690€  3.896€    

Totale netto-investering door Vitesse'22 40.449€     

LumosaAanbieder: SPORTSTROOM
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5   Bestuurssamenstelling + rooster van aftreden 
 
Het bestuur telt per november 2021 drie vacatures.  
 
Artikel 13.1 van de statuten van de vereniging schrijft voor dat het bestuur uit tenminste 4 leden 
bestaat. Met het bedanken als bestuurslid van Patrick Grandiek in november 2021 wordt aan dit 
vereiste niet langer voldaan.  
 
Het bestuur vraagt de algemene ledenvergadering om advies en suggesties voor het zo spoedig 
mogelijk vervullen van de openstaande vacatures. Het roept de ledenvergadering op een vijfde 
bestuurslid te benoemen, waardoor wordt voldaan aan artikel 13.1 van de statuten. 
 
Fons Lute heeft aangegeven niet langer een dubbelfunctie te willen vervullen. Zelf heeft hij voorkeur 
voor de functie van penningmeester.  
 

 
  

Seizoen 2021-2022

Bestuurslid Functie Commissie Aantreden Aftreden

    

1 Jeroen Tromp Voorzitter Gebouwen & Terreinen 2012 2019 2022

Bouw- en Ontwikkeling

Blauw/Zwart

Honk- en Softbal

2 Fons Lute Secretaris Kantine 2018 2018 2021

Vrijwilligers (1e)

3 VACATURE Financiële 2019

Fons Lute a.i. Veiling

Sponsor

Materialen

4 Kasper van de Klundert Lid Meidenvoetbal 2019 2022

Senioren

Vrijwilligers (2e)

Meidenvoetbal (2e)

5 Nick van der Himst Lid Wedstrijdsecretariaat 2019 2022

6 VACATURE Lid Meidenvoetbal (1e)

Communicatie

Jeugd

7 VACATURE Lid Technische + Techn. Hart

Spelersraad

Jaar van

Penning-

meester

Huidige 

functie
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6 Lijst van overleden leden en oud-leden 
 
In het seizoen 2020-2021 en tot en met 1 november 2021 hebben wij bericht ontvangen van het 
overlijden van enkele markante leden en oud-leden van Vitesse’22.  
 
 

• Jan Lute – overleden 30 september 2020 

• Nico Stuifbergen – overleden 9 maart 2021 

• Siem Groentjes – overleden 13 mei 2021 

• Ties Westering  overleden 5 juni 2021  

• Nic Jonker overleden 22 september 2021 

• Jan Vermolen overleden 23 september 2021 

• Nico Castricum – overleden 30 september 2021 

 
 
De vereniging is de overledenen dankbaar voor wat zij in hun leven voor Vitesse’22 hebben 
betekend.  
 
 


