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Jaarverslag Bestuur en Commissies seizoen 2021-2022 
 
1. Jaarverslag Bestuur  
 
Samenstelling: Jeroen Tromp (voorzitter), Fons Lute (secretaris en penningmeester), Kasper van de 
Klundert (lid), Nick van der Himst (lid), Patrick Grandiek (lid - deelperiode) en Gert Stoppels (lid – 
deelperiode). 

 
1. Bestuurlijke samenstelling  
Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden. Patrick Grandiek is gedurende het verslagjaar 
afgetreden wegens verschil van inzicht over het te voeren beleid. Kasper van de Klundert heeft het 
bestuur na afloop van het seizoen verlaten omdat hij woont en werkt in de provincie Utrecht, wat 
deelname aan bestuurstaken in de weg ging staan. Kasper heeft in de jaren dat hij zijn functie heeft 
uitgevoerd uitstekend werk verricht. Zijn jeugdige elan en zijn deskundigheid heeft het bestuur goed 
gedaan en zijn inspanningen om Meiden In Beeld verder uit te bouwen zijn zeer gewaardeerd.  
Het bestuur bedankt Kasper en Patrick voor hun bijdragen en hun inzet.  
 
In mei is Gert Stoppels bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Gert kent Vitesse’22 goed en 
heeft het bestuur indertijd geholpen met de realisatie van de Pannakooi, waarvoor hij na het 
gereedkomen ervan tot Vrijwilliger van het Jaar is verkozen.  
Tegen het einde van het seizoen heeft Niels Verkaart zich gemeld met interesse voor een 
bestuursfunctie. Dat heeft ertoe geleid dat hij vanaf de start van het nieuwe seizoen in  augustus 
2022 tot het bestuur is toegetreden. Ook is Willem Buys in september 2022 bereid  gevonden om tot 
het bestuur toe te treden, met belangstelling voor de functie van secretaris.  
 
Jeroen Tromp heeft aangegeven zijn voorzitterschap te willen opgeven. Hierdoor is de functie van 
voorzitter vacant gekomen en wordt naar een nieuwe voorzitter gezocht. Het bestuur is Jeroen zeer 
erkentelijk voor de jaren waarin hij Vitesse’22 heeft geleid. Jeroen blijft actief als bestuurslid en als 
vrijwilliger.  
 

 
2. Het ledenaantal per oktober 2022 
De vereniging telt per 15-10-2022 965 leden, waarvan 27 bij honk- en softbal. 
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3. Contributie stijging beperkt 
Het seizoen 2021-2022 werd tot januari 2022 opnieuw gedeeltelijk onderbroken door COVID-19 
maatregelen. Het leidde tot medio januari tot een verbod op voetbalwedstrijden in het amateur-
voetbal en er waren beperkingen ten aanzien van de openingstijd van het sportcomplex. De 
nieuwjaarsreceptie en de traditionele nieuwjaarswedstrijd konden niet worden gehouden en de ALV 
van 2021 werd verschoven naar februari 2022. Van de contributiekorting van € 50 die wij onze 
senioren aan het begin van het seizoen hebben aangeboden werd slechts beperkt gebruik gemaakt.  
 
Een nieuwe onverwachte uitdaging in het verenigingsjaar 2022-2023 is dat de energielasten flink 
zullen stijgen. Waar mogelijk worden  maatregelen genomen om het gas- en elektriciteitsverbruik te 
beperken. Desondanks zullen de lasten toenemen. Het effect hiervan is nog niet direct meetbaar en 
mogelijk volgen er overheidsmaatregelen om sportverenigingen te ontzien.  
In het licht hiervan heeft het bestuur besloten tot een stijging van de contributie met € 5 per lid in de 
leeftijdscategorieën 11 tot 16 jaar en bij de senioren. Dit veroorzaakt een contributiestijging 3,4% bij 
de jeugd onder 12 en 13, waar de contributie vijf jaar lang onveranderd was. Alle andere stijgingen 
liggen lager.  
Met deze beperkte stijgingen hoopt het bestuur de hogere energielasten te kunnen compenseren, 
terwijl het ook de gezinnen van de leden probeert te ontzien. In dat kader is ook bij de inning van de 
jaarlijkse contributie de mogelijkheid geïntroduceerd voor gespreide betaling in 3 termijnen in plaats 
van 2, met tussenpozen van 2 maanden.  
 

4. Vitesse’22 vierde haar 100-jarig bestaan 
Het 100-jarig bestaan van Vitesse’22 is groots gevierd in een feestweek die begon op vrijdag 6 mei en 
eindigde op zaterdag 14 mei. De commissie Vitesse-100 heeft een geweldige week georganiseerd die 
op alle fronten een succes was. Vijf jaar voorbereiding en met de inzet van heel veel vrijwilligers en 
sponsoren is het eeuwfeest van Vitesse door talloze leden, oud-leden, fans, kerkbestuurders, 
vertegenwoordigers van de Gemeente en andere betrokkenen gevierd op een wijze die niemand 
voor mogelijk had gehouden. De weergoden werkten uitstekend mee en bijna alle feestelijkheden 
konden in de zon worden gevierd.  
 
Op 6 mei was er de sportdag voor de jeugd met een reusachtige stormbaan die zowel op de vrijdag 
als op de zaterdag voor veel sportplezier en lange wachtrijen zorgde. Op zaterdag 7 mei was er de 
reünie, waar meer dan 600 personen aan deelnamen. De feesttent op het F veld deed goede 
diensten, al stond de overgrote meerderheid gezellig buiten. De zondag daarna werd de familiedag 
gehouden. Daarvoor hadden veel families zich ingeschreven en werd er door jong en oud actief 
gesport en nagezeten. Woensdagavond 11 mei, de echte dag van het 100-jarige bestaan, werd in de 
kantine een lustrumreceptie gehouden. Die werd heel goed bezocht en naast clubs uit de regio was 
de plaatselijke politiek ook goed vertegenwoordigd om te proosten op 100 jaar Vitesse’22. 
Donderdag 12 mei werd in de feesttent een geweldig diner voor onze sponsors gegeven. Een heerlijk 
diner werd opgeluisterd door een wervelende presentatie van eredivisie scheidsrechter Bas Nijhuis. 
Hij had de lachers flink op zijn hand met kostelijke verhalen over merkwaardige situaties die hij als 
scheidsrechter door het hele land heeft meegemaakt. Het was een hele geslaagde avond die alle 
sponsors weer eens ouderwets dicht bij elkaar bracht.  
De feestweek werd afsloten met een spetterende feestavond op zaterdag 14 mei. De belangstelling 
bleek overweldigend, met maar liefst 1.100 feestgangers die een fantastische avond beleefden. 
 
Naast deze feestelijkheden was er ook het lustrumboek. De boekcommissie onder leiding van Hans 
Kaandorp is erin geslaagd een prachtig thematisch ingedeeld boek met niet minder dan 580 pagina’s 
te produceren. De overweldigende hoeveelheid fotomateriaal stelde de boekcommissie in staat om 
een inhoud samen te stellen die zowel visueel als historisch bijzonder aansprekend is uitgevallen. 
Er werden 700 boeken geproduceerd, waarvan de meeste in de feestweek zijn verkocht.  
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Vitesse is trots op dit prachtige werk, dat veel lezers prijzen om de heldere opzet en de 
aansprekende foto’s. Het boek geeft de bezitters ervan een levendige herinnering aan 100 jaar 
Vitesse’22.  
 
Toen hij nog voorzitter was, kon men in het bestuur Hans Kaandorp als het om het lustrumfeest ging 
regelmatig horen zeggen “een feestje mag wat kosten”. De omvang van de feestweek was dusdanig 
dat er een zeer forse uitgavenpost mee gemoeid ging. Maar er was een strakke begroting die ervan 
uit ging dat alle uitgaven zouden worden gecompenseerd. Dat bleek in de COVID-19 periode minder 
vanzelfsprekend als het leek. Gebleken is dat de commissie Vitesse-100 erin geslaagd is om de 
feestweek zonder extra kosten voor de vereniging te realiseren. Ook dat is een knappe prestatie.  
 
Zoals gezegd lag de realisatie van de feestweek  in handen van de commissie Vitesse-100. Vijf jaar 
voorbereiding aan de hand van een strak opgezet draaiboek en met de inzet van talloze 
professionele materialen, hulpmiddelen en mensen hebben Vitesse’22 een onvergetelijke verjaardag 
bezorgd. Het feest was fantastisch en dat was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze en 
gedreven inzet van Koen Glorie, Marcel Krimp, Jacob Stuifbergen en Dennis Vermorken. Het bestuur 
kan deze vier organisatoren en alle vrijwilligers die hen hebben geholpen niet genoeg bedanken voor 
al hun inzet en toewijding aan dit in alle opzichten omvangrijke project. Alle lof voor Koen en zijn 
team! 

 
5. 1e team promoveert naar de 1e klasse KNVB 
De promotie van het 1e team in juni 2022 was een verrassing die de feestelijkheden in het 
lustrumjaar nog meer glans hebben gegeven. Tot de winterstop in 2021 ging het goed met de 
prestaties van het team in de 2e klasse. Daarna was het beeld veel meer wisselend, waardoor het 
zicht op een kampioenschap aanvankelijk toch wel verbleekte. Tegen het einde van het seizoen werd 
de stijgende lijn weer opgepakt en op 6 juni werd het 1e team bij Spirit’30 in Hoogkarspel kampioen 
in de 2e klasse. Na de lustrumweek in mei kon zodoende op 6 juni in de middag en avond nog een 
kampioensfeest in de kantine worden gevierd. Beter had het seizoen 2021-2022 in dit lustrumjaar 
niet kunnen eindigen. Hoofdtrainers Arjen de Zeeuw en Pim Touber hebben de ambities die na de 
promotie naar de 2e klasse waren neergezet ten volle waargemaakt. Het bestuur complimenteert het 
team en de hoofdtrainers met het bereikte resultaat.   

 
6. Ledverlichting B- en C-veld 
De eerder aangekondigde vervanging van de veldverlichting is in de eerste helft van 2022 eindelijk in 
gang gezet. Nadat wij lang hebben moeten wachten op een definitieve omgevingsvergunning kon in 
april 2022 aan de firma SportStroom de opdracht worden gegeven om op de wedstrijdvelden B en C 
en op de trainingsvelden G en H ledverlichting aan te brengen.  
Op de wedstrijdvelden was dit een ingrijpende verandering, omdat de vier bestaande 
vakwerkmasten op het B veld verwijderd moesten worden om plaats te maken voor 6 nieuwe 
masten. Veld C, waar tot dan toe geen veldverlichting aanwezig was, kreeg ook ledverlichting en 
daarvoor werden 3 extra masten aangeschaft.  
 
De werkzaamheden zijn in juni gestart en afgerond. Het viel samen met de renovatie van het C veld 
door de Gemeente Castricum. Dat veld ligt er inmiddels uitstekend bij en het zal voortaan als het 
officiële wedstrijdveld bij avondwedstrijden worden gebruikt. Zowel op B als op C zijn door ons 
nieuwe dug-outs geplaatst. Er zal nog lage omheining wordt aangebracht, waardoor ballen in de 
nabije toekomst niet makkelijk meer van de velden zullen rollen. 
 
De nieuwe ledverlichting zal naar verwachting bijdragen aan de beperking van het stroomverbruik. 
Led verbruikt de helft van wat gasontladingslampen verbruiken, zodat het effect ervan wel merkbaar 
zal zijn.  
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Deze verandering heeft tot een flinke uitgave geleid van ca. € 120.000. Gelukkig waren er belangrijke 
bijdragen die de last voor de vereniging fors hebben verlaagd: 

• Er is een bedrag van € 35.757 aan BOSA subsidie ontvangen; 

• De Provincie Noord-Holland heeft in het kader van energiebesparende maatregelen € 10.000 
beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van ledverlichting op het C veld; 

• De Vrienden en Vriendinnen van Vitesse hebben hun jaarlijkse bijdrage van netto € 10.374 
beschikbaar gesteld voor de led verlichting op de velden B en C; 

• De Veilingcommissie heeft besloten de veilingopbrengst van 10 juni beschikbaar te stellen voor 
de led verlichting. De veilingopbrengst was met € 32.176 ongekend hoog. Na aftrek van kosten 
resulteerde het in een prachtige bijdrage van maar liefst € 19.814; 

• De firma C.A. de Groot die voor ons de oude vakwerkmasten heeft verwijderd besloot ons een 
sponsorbijdrage van € 1.362 voor de aanschaf van de led verlichting; 

• Uit de Rabo Club Support actie resulteerde een opbrengst van € 948 voor de led verlichting. 
 

Deze bijdragen dekken ruim 65% van de uitgaven en de vereniging is bijzonder gelukkig met al deze 
bijdragen. In het vorige boekjaar is bovendien een bestemmingsreserve gevormd voor het 
aanbrengen van de ledverlichting van € 13.750 die is vrijgevallen voor de besteding hieraan.  
De sterk verbeterde en ook uitgebreide veldverlichting geeft een impuls aan het avondvoetbal en het 
zal onze leden tot in lengte van jaren plezier opleveren. 
 
Met de Gemeente Castricum loopt nog een discussie over compensatie van de kosten voor de 
trainingsvelden G en H. Feitelijk had de vervanging daar voor rekening van de Gemeente moeten 
komen, maar die heeft een eerdere ambtelijke toezegging in een laat stadium onverwacht 
ingetrokken. Het bestuur heeft dit als aandachtspunt ingebracht in een recent overleg met de 
nieuwe wethouder, de heer Roel Beems. 
 
  



De Roset Patisserie en Chocolaterie is hoofdsponsor van Vitesse’22 

 
7 

Verslagen van de Commissies 
 
 

2.1. Jeugdcommissie 
 
Samenstelling Jeugdcommissie: Dennis Koning, Marcel de Haan, Pim Touber en Tom Zoontjes 
 

Dit is het 2e jaar dat we in deze samenstelling opereren en dat verloopt naar ieders tevredenheid.  

 
Wat heeft het afgelopen jaar gebracht 
We hebben op dit moment nog steeds zeer veel jeugdleden. Het huidige seizoen spelen we met de 
volgende teams in de verschillende competities:  
 
JO8 x 4   JO9 x 4   JO10 x 4  JO11 x 5 
JO12 x 4  JO13 x 3  JO14 x 2  JO15 x 2 
JO16 x 1  JO17 x 2  JO19 x 2  MO9 x 2 
MO11 x1  MO13 x 1  MO15 x 2  MO17 x 1 
MO20 X 1 
 
Maar liefst 41 jeugd teams! 
Ook zijn wij dit jaar alweer verzekerd van heel veel mini’s en blijft dit aantal ook dit seizoen weer 
gestaag groeien. Hierdoor kunnen we stellen dat de nieuwe aanwas weer gewaarborgd is.  
 
100-Jarig bestaan 
Ook voor de JC was het 100-jarig bestaan het hoogtepunt van het seizoen. Met de gigantische 
stormbaan, een bezoek aan AZ en het familietoernooi, was er voor alle jeugd veel te doen rondom 
het jubileum. Ook het trakteren op ijs en taart werd door zowel de thuis als uitspelende teams erg 
gewaardeerd.  
 
Ook het uitreiken van de nieuwe kleding met het 100-jarig logo, rekenen we tot de hoogtepunten. 
Alle jeugd loopt er weer tiptop bij! 
 
Nieuwe coördinatoren 
Coördinatoren zijn voor de JC de sleutelfiguren voor het soepel laten verlopen van alle processen 
binnen de vereniging. Afgelopen jaar zijn er een aantal gestopt, doorgeschoven, etc. waardoor wij 
nieuwe coördinatoren moesten vinden. We hebben nu de volgende bezetting: 
 
Mini’s   Tom Zoontjes  JO8   Jaspar Borgsteyn  
JO9   Mark Zoontjes  JO10   Kay van Diepen  
JO11   Rik van den Bosch JO12 & JO13   Rob Veldt   
JO14 t/m JO16  Thierry Beentjes JO17 t/m JO19  John Baltus   
MO9 t/m MO11 Lennert Beentjes MO13 t/m Vrouwen Marlies Schoon &  

Suus van Schagen 
 
Wat heeft het komende jaar prioriteit voor de jeugdcommissie 
Uiteraard gaan we ons ook het komende jaar weer inzetten voor de jeugd. Standaardactiviteiten 
zoals Lichtwedstrijden & Koning Winter Toernooi zullen weer georganiseerd worden. Daarnaast zal 
de Evenementencommissie voor (bijna) iedere lichting ook weer een activiteit organiseren.  
We zijn ook weer begonnen met “pupil van de week”, waarbij iedere thuiswedstrijd van het 1e team 
dit seizoen 2 pupillen aanwezig zullen zijn om een mooie middag te beleven.  
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Voor de JC zal de grootste uitdaging zijn om het Zilveren Hert Toernooi georganiseerd te krijgen. De 
vorige commissie is gestopt en het is nu aan de JC om nieuwe commissieleden te zoeken en zo 
spoedig mogelijk te starten met het organiseren. Daarnaast willen we ook kijken of een mini WK 
weer tot de mogelijkheden behoort. Kortom genoeg werk voor een relatief kleine commissie.  
 

 

2.2. Seniorencommissie 
 
Samenstelling: Suus van Schagen, Marlies Schoon (Vrouwen 1) en Dennis Zonneveld (Vitesse 5). 
 
Wijzigingen Lagere Seniorencommissie (per 01 oktober 2022): 
Uittredende leden: Dennis Zonneveld, Suus van Schagen en Marlies Schoon hebben zich hard 
gemaakt voor diverse items binnen de Senioren gedurende meerdere jaren. Suus en Marlies zetten 
zich inmiddels in als coördinatoren van de Vrouwentak van onze voetbalclub.  
Vanuit de Senioren daarom een speciaal woord van dank voor Dennis Zonneveld, Suus van Schagen 
en Marlies Schoon! 
 
Huidige Lagere Seniorencommissie leden (per 01 oktober 2022): 
Huidige leden: Op dit moment zitten er geen actieve leden in de Seniorencommissie. Ondanks 
herhaaldelijke oproepen hebben zich nog geen opvolgers gemeld. De oude commissieleden blijven 
passief op de achtergrond beschikbaar om een overdracht mogelijke te maken naar eventuele 
opvolgers en het doorsturen van binnenkomende mails naar de juiste personen. 
 
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 voltooien en dan zou ieder spelend lid beperkt zijn tot 1 maal per 
seizoen, een enkeling 2 maal. Na dit enkele seizoen te hebben geprobeerd, zijn we tot de conclusie 
gekomen dat dit, naast het organisatorische gedeelte (waar heel veel tijd in ging zitten), ook in de 
uitwerking niet tot betere resultaten leidt dan het indelen per team. Met het uittreden van de 
huidige leden van de Seniorencommissie heeft Ricardo Palfenier de taak op zich genomen om 
gastheren en -vrouwen toe te wijzen.  
 
Wijzigingen in de Lagere Seniorenteams 
Enkele mannenteams zijn van teamnummer gewisseld, vanwege de klasse-indelingen. 
Er zijn vóór, tijdens en na de stillegging van de competitie weinig uitschrijvingen geweest. Op dit 
moment hebben wij 1 team dat op zaterdag speelt. Ze gaan door het leven als Vitesse 2, omdat het 
spelen met teamnummer 1 vanuit de KNVB enkele extra verplichtingen met zich meebrengt. 
Daarnaast hebben zowel het de team als de club niet de behoefte om tegen andere 1e teams op 
zaterdag uit te komen. Verder zijn de vrouwen en de veteranen intact gebleven en spelen er in de 
mannen senioren nu teams met de nummers 1 t/m 11.  
 
Bij de vrouwen senioren is een 20+ team opgericht, dat op zaterdag mag uitkomen. Hiermee wordt 
geprobeerd een grotere groep meiden uiteindelijk te laten doorstromen naar de senioren.  
In twee mannen seniorenteams, Vitesse 5 en 35+ 1, is met teleurstelling gereageerd op de poule-
indelingen. Ze zijn door de competitieplanners van de KNVB uit hun vertrouwde poules gezet. Het 5e 
team speelt nu in de kop van Noord Holland en 35+ 1 heeft besloten het eerste half jaar zich terug te 
trekken uit de competitie. Speciaal woord van dank aan het bestuur voor alle ondernomen pogingen 
om de KNVB op andere gedachten en pouleherschikkingen te krijgen, helaas zonder het gewenste 
resultaat. Team 35+ 1 hoopt na de winterstop terug te kunnen keren in “het noorden”.  
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Half lidmaatschap 
Wat de Lagere Seniorencommissie opvalt, is dat de aanvragen van halve lidmaatschappen 
(geïntroduceerd in het seizoen 2016 – 2017) stabiel zijn gebleven. Van deze mogelijkheid wordt 
actief gebruik gemaakt, vooral 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 helaas niet veel kunnen organiseren. Door de pandemie ging de 
traditionele Zaaltoernooi in januari opnieuw niet door. Verder is er veel met Vitesse-100 overlegd om 
te voorkomen dat wij in elkaars vaarwater zouden zitten. Tijdens de activiteiten van 100 jaar 
Vitesse’22 hebben enkele senioren zich zeer nuttig ingezet als vrijwilliger in de ondersteuning van de 
organisatie. Een speciaal woord van dank verdient Vrouwen 1. Zij waren op vrijwel alle dagen 
aanwezig om diverse taken op zich te nemen. Hulde daarvoor! 
 
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. 
Doordat wij het afgelopen seizoen geen activiteiten konden organiseren is Honk- en Softbal ook niet 
uitgenodigd geweest. 
 
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 in het Heerenvoetbal en zijn er de Trimdames op donderdag- en 
vrijdagavond. De Senioren Commissie heeft goed contact met deze leden en nodigde ook hen iedere 
keer uit voor de evenementen binnen de Senioren Commissie. Wij moedigen toekomstige 
commissieleden aan om deze niet-spelende leden zoveel mogelijk bij activiteiten te betrekken. 
 

 
2.3.  Technische Commissie  

 
Samenstelling Technische Commissie: Jan Oldehoven en Patrick Grandiek (senioren), Bas Peters en 
Cees Welp (jeugd) en Pieter Assink (Vrouwen & Meiden) 
 
Het begin van het seizoen bleef nog altijd gebukt onder de maatregelen die de COVID-19 
maatregelen moesten beperken. Zowel bij de jeugd als bij de senioren hebben de trainers waar 
mogelijk zich 100% ingezet om de trainingen te laten doorgaan en ze aantrekkelijk te maken. Wij zijn 
ze daar zeer erkentelijk voor. Het heeft er zeker aan bijgedragen dat wij niet of nauwelijks 
opzeggingen hebben gezien als gevolg van de COVID-19 maatregelen.  
 
Bij de jeugd wordt zichtbaar dat het ingezette trainingsbeleid om het voetbal op een hoger niveau te 
brengen zijn vruchten begint af te werpen. Enkele selectieteams spelen nu in de hoofdklasse en 
daarmee bewijzen zij dat andere trainingsmethoden tot betere voetbal- en teamprestaties kunnen 
leiden.  
 
Het kampioenschap van het 1e team was natuurlijk een hoogtepunt. Ook hier geldt dat de trainers 
succes hebben behaald met hun aanpak, het team en alle verzorgers daaromheen. De contracten 
met de beide hoofdtrainers Arjan de Zeeuw en Pim Touber zijn verlengd en wij hopen dat de 
prestaties de opgaande lijn blijven volgen. Ook het contract met Coen van Dongen, onze trainer van 
het 2e team, is verlengd. 
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In het trainerskorps bij de jeugd is grote stabiliteit. Mats Laan is na vele jaren trouwe dienst gestopt 
als trainer en Tjeerd Oosterman heeft JO19-1 nu onder zijn hoede. Peter Lambert is als Hoofd 
Jeugdopleiding zeer succesvol en zijn aanpak en enthousiasme vertaalt zich in een uitstekende groep 
trainers waar de jeugd mee verder kan.  
 
Bij de vrouwen heeft Jesse Folkers het stokje als trainer van Vrouwen 1 overgedragen aan Roberto 
Raghosing, die zich met enthousiasme op zijn nieuwe taak heeft gestort. Een eerste zichtbaar 
resultaat is dat hij het team bij elkaar heeft weten te houden, waardoor Vrouwen 1 start met ruim 
voldoende speelsters. Roberto wordt daarbij ondersteund door Jan Piet Luijcks en Bas de Groot.  
Het geeft Jesse Folkers de ruimte om zich volledig te richten op de voetbaltechnische ontwikkeling 
van de jongere meidenteams. Zijn visie is dat concentratie op teams in de jongste leeftijdsgroepen 
een groot effect zal hebben op hun latere voetbalprestaties, zowel qua techniek als teamspel. 

 
De samenstelling van de technische commissie is inmiddels gewijzigd. Patrick Grandiek en Pieter 
Assink hebben de TC verlaten en Vivienne Massée is namens de meiden- en vrouwenafdeling tot de 
TC toegetreden. De TC bestaat nu uit Jan Oldenhove (selectie), Bas Peters en Cees Welp (jeugd) en 
Vivienne Massée (meiden en vrouwen). Een nieuwe voorzitter wordt nog gezocht.  

 
 

2.4. Meiden In Beeld (MIB) 
 

Samenstelling: Marlies Schoon, Suus van Schagen, Jesse Folkers, Vivienne Massée en Niels Verkaart 
 
Nu COVID-19  grotendeels voorbij is kunnen we weer verder gaan met het Meiden In Beeld plan.  
Het MIB team wil de draad oppakken door op een aantal vlakken initiatieven te nemen.  
Daarbij gaat het voor de korte termijn onder meer om de volgende concrete acties: 
 

• Het verbeteren van communicatie naar meiden/ouders;  

• Een welkomstprotocol ontwikkelen; 

• De meiden te betrekken en mee te laten denken in de (culturele) ontwikkelingen van het 
meidenvoetbal; 

• Verbeteren van de structuur van de trainingen en vergroten aantal vaste (op te leiden en 
gediplomeerde) trainers en coaches; 

• Enthousiasmeren en algehele motivatie van alle betrokkenen verhogen door in gesprek te blijven 
en acties uit te zetten. 

 
Het MIB team heeft al goede ideeën ontvangen van een aantal meiden en ouders die ook willen 
meehelpen met het realiseren ervan. Acties voor de langere termijn zullen worden uitgevoerd langs 
de lijnen die daarvoor in het MIB programma zijn uitgezet.  

 
 

2.5. Spelersraad 
 

Samenstelling: Joris Veldt (vz), Rick Poel, Sam Veldt, Thijs de Boer en Robbie Baltus 
 
Seizoen 2021/2022 was een mooi seizoen voor zowel de club als de selectie. Het 100-jarig bestaan 
was een groot succes en het kampioenschap de kers op de taart. De selectiespelers hebben zich 
tijdens de feestweek ingezet om de club te helpen. Het kampioenschap van het eerste elftal is een 
prachtig resultaat en heeft de club regionaal weer op de kaart gezet. 
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Op sportief vlak hebben we weer te maken gehad met een COVID-19 -onderbreking. Ondanks de 
onderbreking, net als voorgaand seizoen, hebben de trainers er alles aan gedaan om te kunnen 
blijven trainen. Na deze onderbreking heeft de staf de trainingen weer opgepakt en zijn we als groep 
gegroeid op tactisch vlak. 
 
Het tweede elftal wordt dit seizoen de opleidingsgroep genoemd, wat de basis moet gaan vormen 
voor een doorstroom naar het eerste elftal. Voor het 1e elftal is de ambitie uitgesproken om in het 
linker rijtje te eindigen en het opleidingsteam wilt gaan spelen voor promotie. Dit seizoen is het 1e 
elftal goed gestart een heeft 5 punten behaald uit 3 wedstrijden. 
 
De staf is ten opzichte van vorig seizoen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat Arjan de Zeeuw en 
Pim Touber aanblijven als hoofdtrainers. Coen van Dongen blijft trainer van het opleidingsteam, 
maar heeft wel wat versterking nodig. Tijdens de eerste 8 weken van het seizoen mag hij rekenen op 
ondersteuning van Lammert Ruiter. Hij zal zich richten op het mentale vlak binnen de groep en het 
creëren van een sterk groepsgevoel. Bas Peters en Ron Stuifbergen ondersteunen Coen op de 
donderdagavond. 
 
Dub Stuifbergen en John van der Vlis blijven verbonden als leider bij het 1e elftal en Tim Drost zal 
hen ondersteunen bij alle thuiswedstrijden. Het opleidingsteam heeft helaas nog geen leider(s). 
Roberto Raghosing is gestopt als grensrechter bij de selectie, maar hij blijft wel betrokken bij de club 
als leider van het vrouwenelftal. Tot op heden hebben John Dekker en Johan Kuijs een wedstrijd 
gevlagd, maar tot zover bekend heeft het eerste elftal nog geen vaste grensrechter.  
De medische staf bestaat uit Arnoud Tromp en Arsèn Cobelens. Op beide trainingsavonden is er 
verzorging aanwezig. De samenwerking met Johan du Plessis is voortgezet en hij informeert en 
adviseert de spelersgroep op het gebied van voeding en supplementen. De voeding en supplementen 
worden op wedstrijddagen beschikbaar gesteld. 
 
Dit seizoen hebben er een hoop mutaties plaatsgevonden binnen de selectie. Er is een aantal ervaren 
jongens gestopt en in het 3e elftal gaan voetballen. Daarvoor in de plaats zijn een hoop enthousiaste 
jongens uit O-19 doorgestroomd naar de selectie. Hieronder een overzicht van alle mutaties binnen 
de spelersgroep. 
 
Nieuwe spelers: Max Lodewijks, Jesse Arendse, Mustapha Agnaou, Milan Grandiek, Cas Stuifbergen, 
Jelmer Pauzenga, Marcus Thomasse, Joppe Obdam, Sebas Emeis, Robbie Baltus, Tom Jonker, Binck 
Grandiek, Jochem Twisk, Ayden Baltus en Jan van Dongen 
 
Vertrokken spelers: Rutger Balm, Jort Kaandorp, Menno Peters, Duco Plasmeijer, Remy Veldt, Hugo 
Vliese en Rogier de Groot 
 
Alle spelers van de selectie zijn op de hoogte van de verplichting om iets terug te doen voor de club. 
Vorig seizoen en ook dit seizoen wordt er door middel van een roulatiesysteem training gegeven aan 
de JO15. Daarnaast heeft de selectie afgelopen seizoen geholpen met de feestweek ter ere van het 
100-jarig bestaan. Dit seizoen zullen wij de club weer ondersteunen op evenementen zoals 
casinoavond, jeugdkamp, zilverenhert toernooi en de vrijwilligersavond. 
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2.6. Materiaal Commissie 
Samenstelling: Pieter Brakenhoff (kleding), Erik Kool (doelen/doelnetten), Ron Limmen 
(Inname/uitgifte kleding) en Klaas Mantel (aanspreekpunt) 

 
In seizoen 2021-2022 zijn zoals gebruikelijk weer de nodige uitgaven gedaan om de materialen en de 
sportkleding op het gewenste peil te houden. Bijzonder was de aanschaf van 4 aluminium dug-outs 
voor het B en C veld.                 
De junioren worden gesponsord door de Groene Slager en voor hen zijn nieuwe shirts met opdruk 
aangeschaft. In het kader van Vitesse-100 zijn nieuwe shorts met het gouden logo aangeschaft voor 
alle teams. 
Bouwmarkt Hubo Castricum is aangetrokken als sponsor voor het team Vrouwen1 en voor hen zijn 
tenues en rugtassen met de opdruk van Hubo aangeschaft. Ook de mannenselectie heeft rugtassen 
gekregen, die zijn gesponsord door Hubo Castricum en Grand Café Balu samen.  

De trainers, met uitzondering van de hoofdtrainers, zijn in een nieuw presentatiepak gestoken dat 

gesponsord wordt door E-Bike.        

Voor de diverse trainingen zijn 100 afbakenschijven en 20 slalomstokken aangeschaft. 

 
 

2.7. Kantinecommissie 
Samenstelling: Nico Veldt, Nicole en Nico Kortekaas, Carmen en Pamela Langeveld, Sandra Stengs en 
René Lute (voorzitter) 
 
In het jaar verslag van seizoen 2020-2021 was niets te lezen van de kantinecommissie doordat de 
kantine nauwelijks geopend was vanwege de COVID-19  beperkingen. Het afgelopen seizoen was 
daarentegen heel druk en lang, met verschillende activiteiten georganiseerd door andere 
commissies. Denk aan Vrienden en Vriendinnen van Vitesse’22, Cal Toernooi, Zilverhert Toernooi, 
100 jaar Vitesse’22 en als klap op de vuurpijl kampioenschap van ons vlaggenschip!  
Kortom: wij kijken terug op een mooi seizoen.  
De enige tragische gebeurtenis binnen onze kantineafdeling was het overlijden van Paolo Fusca.  
 
In het afgelopen seizoen liep het contract af met AB Inbev (Jupiler) en na rijp beraad en overleg zijn 
we overgestapt naar Heineken. Naar verluidt is het naar (bijna) ieders tevredenheid.  
Het afgelopen seizoen hadden wij aangeven dat per seizoen 2022-2023 wij over zouden gaan naar 
“cashless” betalen, dus zonder contant geld, en inmiddels zijn we per 1 oktober jl. hiertoe 
overgegaan.  

 
 

2.8. Sponsorcommissie 
Samenstelling: Hans Touber, Mike van Vliet, David Brouwenstijn, Martin Groentjes, Jan Willem 
Vessies en Dennis Boeters. 
 
Naast de lopende zaken zoals het aantrekken van bordsponsors, doeksponsors, shirtsponsors, 
organisatie Vrienden en Vriendinnen van Vitesse-avonden heeft de Sponsorcommissie zich de 
afgelopen twee jaar voornamelijk gericht op het binnenhalen van gelden voor de viering van Vitesse 
100 jaar. Deze viering binnen alle geledingen van de club was een heel groot succes. Hoogtepunten 
voor de commissie was het stichten van Het Stalen Hert en bijbehorende betegeling en zitjes met 
behulp van vele sponsoren, alsook de organisatie van het Sponsordiner voor meer dan 200 sponsors. 
De goede samenwerking met de vele andere commissies en het bestuur is zeker een vermelding 
waard: Vitesse op zijn best!  
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Tijdens het afgelopen en huidige seizoen zijn er door de inzet van de Sponsorcommissie vele 
sponsors binnengehaald, die zich langere tijd hebben verbonden aan onze club:  

• Bouwmarkt Hubo Castricum als shirtsponsor van Vrouwen 1;  

• De Groene Slager van Hans van Borre als shirtsponsor van alle jeugdteams; 

• Installatiebedrijf Kamlag als sponsor van het Zilveren Hert Toernooi; 

• E-bike Store als sponsor voor trainingspakken voor alle trainers van de jeugd; 

• het opnieuw vastleggen van De Roset als hoofdsponsor naast Geldermans Sport.  
 

Niet onvermeld mag blijven de door Sponsorcommissie ingestelde “Vrienden en Vriendinnen van 
Vitesse” met bijna 300 leden ieder jaar weer een geweldige feestavond organiseert.  
De opbrengst van de avond zal worden besteed aan een door de leden aan te wijzen doel voor 
binnen Vitesse. Dit jaar was de totale opbrengst 15.000 euro! Gekozen werd om dit te besteden aan 
zonnepanelen ter verduurzaming binnen de club: een geweldig resultaat.  
 
Na al deze positieve zaken, valt er ook een klein minpuntje te melden. Bij hun aantreden als 
Sponsorcommissie vijf jaar geleden werd reeds gemeld dat de zes leden tellende commissie na de 
festiviteiten van Vitesse 100 jaar zou gaan aftreden. Hetgeen ook is geschied.  
We zijn bijzonder blij dat Ruben Jakobs en Klaas Schuijt de kar willen gaan trekken. Uiteraard zijn ze 
op zoek naar meer personen om de nieuwe Sponsorcommissie te gaan bemannen. Dus meld je aan! 
Ruben en Klaas maken een goede start, want reeds nu vragen verschillende potentiële sponsors naar 
de sponsormogelijkheden bij Vitesse. En dat is wel eens anders geweest.  
 
Het bestuur bedankt Hans Touber, Jan Willem Vessies, Mike van Vliet, Dennis Boeters, Martin 
Groentjes en David Brouwenstijn van harte voor hun grandioze inzet voor onze club.  
Gelukkig blijven deze Vitesse mannen zich inzetten voor de organisatie van de “Vrienden en 
Vriendinnen van Vitesse”-avonden! 
 

 
2.9. 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 en wordt de veldbelijning verzorgd. 
 
In het afgelopen jaar heeft onze commissie naast bovenvermelde werkzaamheden de volgende 
‘projecten’ afgerond: 
 

• TV in bestuurskamer opgehangen tbv de hoofdtrainers; 

• AED opgehangen bij kleedkamers 1-8; 

• nieuwe sponsorborden geplaatst en oude verwijderd, elastieken sponsordoeken vervangen 

• ondersteuning van Vitesse-100 (o.a. blauwe druifjes, inrichten tent, internet in tent tbv 
pinautomaten); 

• schilderklussen op complex (w.o. vele deuren en kozijnen, zitjes bij dugouts A-veld in blauw); 

• werkzaamheden tbv uitbreiding ‘Wall of Fame’ (weghalen prijzenkast, plaatsen wand, schilderen 
wand, plaatsen foto’s); 

• support bij vernieuwing veld C (kabels leggen voor nieuwe led verlichting op B- en C-, mantelbuis 
plaatsen voor eventueel glasvezel); 
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• Het contract met Greenchoice (onze energieleverancier) loopt eind december af. We houden ons 
hart vast voor de daarna geldende prijzen. In de commissievergadering hebben we ook 
aangeven, dat de 6 cv-ketels binnenkort aan vervanging toe zijn (2001-2005-2005-2008-2008-
2013). Zonnepanelen kunnen voor verlaging van de energiekosten zorgen. Overdag kunnen de 
koelkasten, vriezers en wasmachines daar gebruik van maken; 

• Zoals gezegd hebben we bij het plaatsen van de elektriciteitskabels bij het C-veld een mantelbuis 
tussen B- en C- geplaatst. Inmiddels hebben we ons aangemeld bij Delta voor het plaatsen van 
een glasvezelkabel. Ander dan bij E-fiber is dat bij Delta gratis. We wachten vol spanning af. 
 

We zijn nog steeds op zoek naar iemand die met hamer en beitel om kan gaan.  
 
 

2.10. 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 :  

• Goedkeuring omgevingsvergunning uitbreiding kantine is ontvangen; 

• Constructieve berekening en uitwerking is gereed;  

• Start-aanvang bouw staat is aangehouden op verzoek van het bestuur; 

• Het vervangen van veldverlichting B-veld en uitbreiding veldverlichting C-veld door led 
verlichting is uitgevoerd. Siep Admiraal heeft dit project vanuit Vitesse begeleid; 

• Door de Gemeente zijn 2 van de 3 ballenvangers aangebracht, hekwerk langs B/C-veld en sloot 
langs Puikman dient nog te worden aangebracht. 

 

 
 

2.6 PR-Commissie 

 
Samenstelling: Joop Hollenberg, Stijn Kaandorp en Niels Ott 
 
Afgelopen jaar is de commissie vooral bezig geweest met het 100-jarig jubileum. In overleg met de 
100-jaar commissie zijn er vele berichten op social media verschenen en hebben we ook diverse 
gedrukte media voorzien van kant en klare pagina’s welke door hen geplaatst zijn. 
 
Binnengekomen nieuws is door de commissie via de bekende middelen (social media, website en 
gedrukte media) naar buiten gebracht. 
 
De website is nog steeds een zorgenkindje en is vanwege de andere activiteiten op een laag pitje 
gezet, mede doordat de PR Commissie nog steeds onderbezet is. Stijn en Niels richten zich 
uitsluitend op de social-media, zodat Joop alle andere taken uitvoert. Dat valt hem steeds zwaarder 
en versterking is daarom dringend nodig. In het Jaarplan voor het nieuwe seizoen is dit als een 
speerpunt opgenomen en hopelijk lukt het om op korte termijn weer een volwaardige PR-Commissie 
neer te zetten. 
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2.7 Red Stars 
 

Samenstelling: Maarten de Ruijter en Nico Kuijs 
 
Na 2 seizoenen met weinig wedstrijden hebben het honkbalteam en softbalteam eindelijk weer een 
volledige competitie af kunnen werken. Het honkbalteam is kampioen geworden van de 6e klasse. 
Het softbalteam is in de middenmoot geëindigd. Beide teams zouden wel wat aanwas kunnen 
gebruiken en bekijken de mogelijkheden om in de winterperiode leden te werven. Gedacht wordt 
aan een instuif voor volwassenen met een klein toernooi/training. Red Stars telt nu 27 leden. 

 
 
2.8 Blauw Zwart 

 
Samenstelling: Henny Reijnders en Joop Hollenberg.  
 
Met trots kijken wij als supportersvereniging terug op het afgelopen seizoen met toch wel als 
bijzonder hoogtepunt het kampioenschap van Vitesse 1 en dus promotie naar de 1e klasse. Het was 
en bleef spannend tot het einde van de laatste wedstrijd tegen Spirit. En wat een feest na afloop!!  
Dat geldt zeker óók voor de viering van het eeuwfeest van Vitesse’22, wat op welhaast perfecte wijze 
door de jubileumcommissie is ingevuld en uitgevoerd. Hulde van onze kant voor zowel deze mannen 
als voor de groep die het even dikke als prachtige naslagwerk “100 jaar Vitesse” heeft uitgebracht! 
 
Zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven hadden wij als bestuur eigenlijk bij de start van het 
afgelopen seizoen al min of meer besloten te gaan stoppen met onze activiteiten. Meerdere redenen 
lagen daaraan ten grondslag, zoals het alsmaar teruglopende ledenaantal, tijdsbeslag van 
bestuursleden mede in combinatie met vele andere Vitesse-activiteiten, maar ook gezien de 
moderne “opvolger” in de vorm van “Vrienden en Vriendinnen van Vitesse”. En: het 100-jarig 
bestaan van Vitesse bood ons de mogelijkheid om op “een hoogtepunt te stoppen”! 
Eind mei is echter op dat principebesluit teruggekomen omdat wij ook hadden afgesproken dat we  
nog één seizoen zouden doorgaan als Vitesse 1 kampioen zou worden. Binnen een paar weken na 
het lustrumfeest heeft Vitesse 1 aan die voorwaarde voldaan en daarom blijft Blauw-Zwart nog één 
seizoen onze vereniging op gebruikelijke wijze ondersteunen. 
 
Het boekjaar 2021-2022 is afgesloten met een negatief resultaat van ruim € 9.600,-- ten opzichte van 
positief saldo van € 1.100,-- in het boekjaar 2020-2021. De kosten voor busvervoer bij maar liefst 7 
verre uitduels én extra supportersbussen, de reiskostenvergoedingsregeling voor buiten Castricum 
wonende selectiespelers en een jubileumdonatie van € 5.000,-- aan ons 100-jarig Vitesse’22 zijn de 
grootste kostenposten geweest.  
 
De avond direct vóór de officiële aftrap van het nieuwe seizoen 2022-2023 is alsnog gebruikt om het 
75-jarig bestaan van Blauw-Zwart te vieren. Door een samenloop van oorzaken was het daar nog 
steeds niet van gekomen en om eerdere toezeggingen waar te maken is dit alsnog gebeurd.  
Het hoogtepunt van die avond is de uitbreiding van de Wall-of-Fame geweest met niet alleen de 
broers Koopmeiners maar ook ex-international Lisette Tromp. Bovendien is een touchscreen naast 
deze Wall-of-Fame geplaatst. Door op het scherm te klikken en te kiezen voor een van onze 
coryfeeën kun je niet alleen zien wie het is maar óók veel informatie lezen over de carrière van de 
desbetreffende topper. 
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Zoals gebruikelijk zijn we ook doorgegaan met voorschouwingen en wedstrijdverslagen voor onze 
leden en de plaatselijke krant, en ook met onze poortloterij. Wellicht komen andere activiteiten zoals 
nog één keer een ouderwetse “ouderenmiddag” ook nog wel aan bod.  
 

2.9 Sportveiligheid 
 

Vertrouwenscontactpersoon: Marcel Balm 
 
In het seizoen 2021-2022 is er bij de vertrouwenscontactpersoon één melding gedaan. Deze is door 
vertrouwenscontactpersoon afgehandeld. Belangrijk blijft om te benadrukken dat Vitesse 22 een 
sociale club wil zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, nu en in de toekomst. We willen een 
inclusieve sportvereniging zijn en sámen consequent aandacht geven aan het voorkómen van 
grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, agressie, geweld en ongewenste intimiteiten.  
Als een lid van onze vereniging zich toch onheus bejegend voelt (en dus op het moment dat de 
voorzorgsmaatregelen niet voldoende bescherming hebben geboden), dan komt de vertrouwens-
contactpersoon in beeld. Het is belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon dan anoniem 
beschikbaar is voor dat lid.  
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3. Financieel verslag 
 

Het lustrumjaar 2022 veroorzaakte naast veel plezier ook een financiële uitdaging gezien het 
uitdagende investeringsprogramma dat gepaard ging met de organisatie van de feestweek in mei.  
De commissie Vitesse-100 werkte met een zorgvuldig en strak opgesteld draaiboek, waarin alle 
inkopen in groot detail werden voorbereid en waarin ook de inkomstendekking met grote precisie 
was begroot. Hoewel het draaiboek voor een financieel sluitende begroting moest zorgen, was er 
uiteraard onzekerheid of de ambitieuze doelstelling ook daadwerkelijk zouden worden behaald.  
Het bestuur had ten laste van de winsttoevoeging over het boekjaar 2020-2021 een reserve gevormd  
van € 10.000 als uitgavenbijdrage aan de feestweek.  
 
Aan de kostenkant is het draaiboek zeer goed uitgekomen. Bij de inkomsten bleken de sponsor-
bijdragen hoger dan verwacht en viel de opbrengst van het jubileumboek tegen.  
Per saldo resulteerde de feestweek in een negatief direct exploitatieresultaat van € 1.454, dat gezien 
de omvang van het project uiterst gering genoemd mag worden. In eerdere jaren is het stalen hert 
voor een bedrag van € 9.405 aangeschaft dat eveneens tot de uitgaven van Vitesse-100 gerekend 
moet worden. Daar staat tegenover de vrijval van de in het boekjaar 2020-2021 aangelegde 
bestemmingsreserve voor het lustrumfeest van € 10.000. 
Indirect ontstaat bovendien in februari 2023 nog een opbrengst vanuit de staffelkorting die 
bierleverancier Heineken dan uitkeert over de bieromzet die in 2022 zal zijn behaald. De omzet in de 
feestweek heeft hier duidelijk aan bijgedragen en naar verwachting zal ca. € 10.000 vrijvallen ten 
gunste van het boekjaar 2022-2023. Het betekent dat de feestweek budgettair neutraal is uitgevoerd 
en dat is een voortreffelijke prestatie van de commissie Vitesse-100  en de Sponsorcommissie.    
 
Het in juni uitgevoerde lichtplan heeft in de maanden daarvoor tot aanbetaling geleid van het 
leeuwendeel van de daarvoor begrote uitgaven, die daardoor grotendeels in het boekjaar 2021-2022 
zijn gevallen. De BOSA subsidie die hiervoor is aangevraagd beliep € 35.757 en is eind september 
2022 is ontvangen. Een definitieve afrekening door SportStroom kan nog tot meer of minder kosten 
leiden. 
 
Een groot gedeelte van de COVID-19 gerelateerde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die vanuit de 
rijksoverheid in 2020 en begin 2021was toegekend viel gedurende het boekjaar 2021-2022 vrij.  
Het gaat om € 20.020 aan eindbetalingen op eerdere toezeggingen die door RVO pas werden 
uitgekeerd na verificatie van de juistheid van de door ons opgegeven omzetverwachtingen.  
 
In het vorige boekjaar werd ten laste van het positieve resultaat een voorziening van € 13.000 
getroffen ter compensatie van mogelijk inkomstenverlies vanwege de in het vorige boekjaar 
aangeboden contributiekorting. Slechts ca. 90 leden hebben van deze contributiekorting gebruik 
gemaakt. Hierdoor is de in het vorige boekjaar gevormde compensatievoorziening onbenut gebleven, 
waardoor deze in het boekjaar 2022-2023 grotendeels zal kunnen vrijvallen.  
 
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg € 38.844, waaronder baten van € 20.020 uit 
resterende TVL subsidies. Het resultaat over het boekjaar 2021-2022 komt uit op € 57.577.  
Het verschil tussen beide resultaten vloeit hoofdzakelijk voort uit de netto-veilingopbrengst, die 
bestemd is voor de aanschaf van de led verlichting.  
 
Na de twee vorige boekjaren, waarin de financiën sterk werden beïnvloed door alle COVID-19 
beperkingen, is dit boekjaar buiten het lustrumfeest om normaal verlopen.      
 
Alles tezamen was het seizoen 2021-2022 zeer bijzonder en gedenkwaardig en kon het in financieel 
opzicht positief worden afgesloten.  
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4. Jaarplan seizoen 2022-2023 
 
Voor het seizoen 2022-2023 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. Bestuurlijke vernieuwing 
Het bestuur wil haar werkwijze aanpassen. Het wil minder gericht zijn op operationele zaken en zich 
meer bezighouden met strategiebepaling en verwezenlijking van korte termijn strategie gerichte 
doelstellingen. Voor dat laatste is meer intensief contact nodig met de commissies. De tijd die 
daarvoor nodig is wordt gevonden door de vergaderfrequentie van het bestuur te verlagen van 1x 
per 2 weken tot 1x per maand. 
De strategiebepaling zal in nauwe samenwerking met de commissies worden vormgegeven. Er zal 
contact worden gezocht met enkele bij Vitesse betrokken personen die als strategie adviseurs het 
bestuur kunnen bijstaan bij de strategievorming.  
 

2. Contributie seizoen 2022-2023 
De energielasten zullen in het verenigingsjaar 2022-2023 aanzienlijk kunnen stijgen. Uiteraard 
worden waar mogelijk maatregelen genomen om het gas- en elektriciteitsverbruik te beperken. 
Desondanks zullen de lasten toenemen. Het effect hiervan is nog niet direct meetbaar en mogelijk 
volgen er overheidsmaatregelen om sportverenigingen te ontzien. Daarom heeft het bestuur 
besloten tot een stijging van de contributie met € 5 per lid in de leeftijdscategorieën 11 tot 16 jaar en 
bij de senioren. Dit veroorzaakt een contributiestijging 3,4% bij de jeugd onder 12 en 13, waar de 
contributie vijf jaar lang onveranderd was. Alle andere stijgingen liggen lager.  
Met deze beperkte stijgingen hoopt het bestuur de hogere energielasten te kunnen compenseren, 
terwijl het ook de gezinnen van de leden probeert te ontzien. In het verlengde hiervan is ook bij de 
inning van de jaarlijkse contributie de mogelijkheid geïntroduceerd voor gespreide betalen in 3 
termijnen, met tussenpozen van 2 maanden.  

 
3. Onderzoek multifunctionele locatie 
Het bestuur is in gesprek met Supreme College dat gevraagd heeft of er binnen de grenzen van ons 
sportpark ruimte zou kunnen worden gevonden om een nieuwe vestiging van het Supreme College 
te kunnen realiseren. Tot eind 2024 is deze bijzondere school die een sterk internationaal karakter 
heeft gehuisvest in de Maranathakerk. Men is op zoek naar een alternatieve locatie voor een 
volwaardige school met ca. 300 leerlingen.  
Met de vertegenwoordigers van de school, vanuit het J.P. Thijsse College, voert het bestuur overleg 
om de mogelijkheid van een gezamenlijk nieuw gebouw te realiseren. Een architect is ingeschakeld 
om een ruimtelijke verkenning te maken. Medewerking van de Gemeente Castricum zal noodzakelijk 
zijn om een gezamenlijk plan te kunnen uitvoeren.  
Het bestuur heeft voorkeur voor nieuwbouw op de locatie van de bestaande kantine, tribune en 
zuidelijke kleedkamers.  
Indien dit initiatief niet tot uitvoering zal komen, zal de uitbreiding van de kantine worden 
gerealiseerd indien externe financiering tegen acceptabele kosten gevonden kan worden.  
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4. Verduurzaming 
De sterk gestegen energiekosten maken het noodzakelijk om meer te doen aan verduurzaming van 
de accommodatie. Na de led verlichting is het logisch om stappen te zetten in de richting van 
zonnepanelen. Daarbij zal in eerste instantie worden gekeken naar de mogelijkheden op de daken 
van de bestaande kleedkamers. Dit zal in overleg met de bouwtechnische commissies worden 
opgepakt. Een mooie steun in de rug hierbij is dat de Vrienden en Vriendinnen van Vitesse tijdens 
hun feestavond in september jl. hebben besloten om de opbrengst van hun jaarlijkse bijdrage te 
doneren aan zonnepanelen. Hoe meer wij weten te besparen door de inzet van duurzame 
energiebronnen, des te minder wij in de toekomst de contributie hoeven laten stijgen.    

 
5. Communicatieplan goedkeuren en implementeren 

 
Een doel van het vernieuwde bestuur is om in het seizoen 2022-2023 een belangrijke impuls te geven 
aan de vernieuwing van communicatiekanalen van de vereniging. Niels Verkaart heeft zich verdiept 
in software pakketten die hierbij een belangrijke rol kunnen spelen en hij zal een groep vrijwilligers 
mobiliseren om dat verder uit te werken en te implementeren. Het gaat onder andere om betere 
aansluiting tussen Sportlink en apps die leden kunnen gebruiken om over teamzaken te 
communiceren. Maar ook een vernieuwde website hoort tot de uitvoeringsdoelstellingen.  
Als de plannen die er nu op hoofdlijnen liggen kunnen worden uitgevoerd, dan communiceren wij op 
een moderne manier met elkaar en met de buitenwereld. Het zal waarschijnlijk ook tot een 
efficiëntieslag leiden in het uitvoeren van allerlei taken die nu nog los van elkaar worden uitgevoerd.    

  
6. Instellen Jeugdraad 
Door jongeren mee te laten praten en te denken, wil het bestuur meer gevoel krijgen bij wat er 
speelt binnen de vereniging. Het bestuur wil daarom een Jeugdraad instellen die moet zorgen voor 
verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur. Input uit de Jeugdraad wil het bestuur meenemen in 
het vormen van (jeugd)beleid. 
De oprichting van de Jeugdraad is ook een krachtig middel om de binding met de jeugdleden te 
verhogen, de sfeer op de club te vergroten en leden te behouden voor de vereniging, als voetballer 
en/of vrijwilligers. 
De taak van de Jeugdraad omvat het in kaart brengen en monitoren van wensen en behoeften, maar 
ook knelpunten, die leven onder (ouders van) jeugdspelers en waar nodig gezamenlijk met de 
(ouders van de) jeugdspeler en bestuur actief oplossingen te zoeken voor gevonden knelpunten. 
De Jeugdraad zal ook dienen als klankbord bij het invoeren van belangrijke beleidsveranderingen in 
de vereniging en zal verder een belangrijke rol spelen bij het versterken van de participatie van 
(ouders van jeugdleden) bij de activiteiten van de vereniging. 
 

7. Verbetering inrichting wedstrijdvelden 
In overleg met de Gemeente is eind augustus een leunhekwerk met staaldraadmatten besteld die in 
een U-vorm om het C veld zal worden geplaatst. Het vergt een investering door de vereniging van ca. 
€ 20.000. Om het B veld komt eenzelfde leunhek dat door de Gemeente wordt betaald.  
Wij verwachten dat beide velden straks optimaal uitgerust zijn en dat onze leden daar heel lang 
plezier van zullen hebben.  
Het streven is om ook nieuwe leunhekken te plaatsen bij de velden E en F, uiteraard afhankelijk van 
het beschikbaar zijn van financiële middelen.  
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5   Bestuurssamenstelling + rooster van aftreden 
 
 
Artikel 13.1 van de statuten van de vereniging schrijft voor dat het bestuur uit tenminste 5 personen 
bestaat die senior- of erelid zijn. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen.  
 
In het verslagjaar zijn Patrick Grandiek en Kasper van de Klundert afgetreden als bestuurslid.  
Niels Verkaart is in juli 2022 en Willem Buys is in september 2022 toegetreden tot het bestuur.  
 
Jeroen Tromp heeft aangegeven te willen terugtreden als voorzitter. Hij blijft lid van het bestuur.  
Het bestuur verzoekt de vergadering Jeroen Tromp ontheffing te verlenen van zijn voorzittersfunctie. 
Tot een nieuwe voorzitter is gevonden is Gert Stoppels bereid de rol van voorzitter op ad interim 
basis over te nemen. Het bestuur stelt de vergadering voor Gert Stoppels aan te stellen als voorzitter 
ad interim.  
 
Willem Buys zal de functie van secretaris gaan vervullen. Hij neemt deze functie over van Fons Lute, 
die als penningmeester zal blijven fungeren.   
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6 Lijst van overleden leden en oud-leden 
 
In het seizoen 2021-2022 en tot en met 1 november 2022 hebben wij bericht ontvangen van het 
overlijden van een erelid en enkele markante leden en oud-leden van Vitesse’22.  
 
 

• Cees van Zoen – 80 jaar – overleden op 16 november 2021 

• Ton Lute – overleden 14 december 2021 

• Oud 1e elftalspeler Piet Beentjes – 79 jaar – op 2 februari 2022  

• Piet Beentjes – overleden op 2 februari 2022 

• Erelid Ber Castricum – 83 jaar – overleden op 3 april 2022 

• Piet Nieuwenhuizen – oud-bestuurslid en Lid voor het Leven BZ - overleden 13 maart 2022 

• Klaas Zonjee – 80 jaar – overleden op 15 mei 2022  

• Mary Beerse – overleden op 31 mei 2022 

• Paolo Fusca – 51 jaar – overleden op 30 juni 2022  

 

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


