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1. Opening voorzitter 
Ton Vernooij opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tijdens deze vergadering wordt verslag 
gedaan van het boekjaar 2017 en het voetbalseizoen 2017-2018. We hebben er weer een mooi seizoen op 
zitten waarin veel is georganiseerd voor en door jullie. Let wel, de grote kracht van onze vereniging is dat we 
het met elkaar voor elkaar doen. Vandaar speciale dank aan alle vrijwilligers die in welke hoedanigheid dan 
ook elke keer weer hun beste beentje voor zetten om deze vereniging te laten draaien. Ook kleine inbreng 
wordt zeer gewaardeerd.  
In verband met oppas-technische zaken wil ik akkoord vragen aan de leden om Irene Okkerman als eerste een 
terugblik te laten geven op zaken die bij Sponsoring & PR hebben gespeeld toe te lichten. Dit voorafgaand aan 
de rest van de vergadering.  

 
2. Verslag vorige vergadering 

Verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen stukken voor de vergadering ontvangen.  
 

4. Jaarverslag PR & Sponsoring 
Irene verzoekt alle aanwezige leden mee te doen met de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de 
hoeveelheid stemmen won de VVS vorig jaar de hoofdprijs. Er is weer veel reclame gemaakt, dus we hopen 
weer hoog te scoren.  
Samen met Ton Vernooij heeft Irene de ervaringen/tactiek van de VVS rondom deze campagne verteld in de 
juli-editie van het Raboblad De Dichterbij.  
Verder is er weer de nodige publiciteit rondom de derby’s tegen ’t Goy en andere VVS-activiteiten.  
De verkoop van reclameborden blijft stabiel, het aantal advertenties in het clubblad is nog met enkele 
gestegen en zit daarmee qua advertenties echt op een max.  
 
Irene staat stil bij haar aftreden uit het bestuur na vijf jaar. Zij is trots op de bijdrage die ze aan de vereniging 
heeft mogen leveren in de vorm van een fullcolour magazine en de introductie van een uniform 
wedstrijdtenue. Ze legt haar bestuurstaken neer, maar blijft actief met het magazine. Ze dankt alle 
bestuursleden voor de plezierige samenwerking en wenst Richard Scheidt veel inspiratie en succes.  
 

5. Financiën  
Ben Schouten licht de jaarcijfers van het boekjaar 2017 toe. De vereniging heeft een negatief 
exploitatieresultaat van € 3.498. Hoewel we dit als bestuur natuurlijk liever niet zien, zijn er wel factoren aan 
te wijzen waardoor er een negatief resultaat is. Zo hebben we een hogere verzekering moeten afsluiten na 
alle inbraken. Daarnaast is het resultaat lager dan 2016, omdat we toen het jubileum hadden. Een andere 
verklaring kan zijn, dat de zomerstop voor het eerst langer duurde dan normaal. Daardoor is de zomer een 
stuk langer geweest en de kantine langer dicht. Deze misgelopen kantine inkomsten hebben we in de zomer 
van 2018 wel weer iets ingehaald, mede door de derby. Maar of dat voldoende is zullen we volgend jaar zien. 
Ook is er weer geld opzij gezet voor bijvoorbeeld de dakrenovatie, welke we in 2018 gebruikt hebben.  
 

6. Stemming verhoging contributie  
 
Omdat we als vereniging gemiddeld een positief resultaat willen halen, wordt de Ledenvergadering 
voorgesteld om de contributie met €1 per maand, dus de jaarlijkse contributie per 1 januari 2019 met €12 te 
verhogen.  
De leden stemmen in.  



 
7. Jaarverslagen 
 

Pieter Verweij doet verslag namens de technische commissie. 
Ook afgelopen seizoen weer succesvol samengewerkt met Wim Uijttewaal en Gerard van Maurik binnen de 
technische commissie. Beide staan constant paraat voor hulp en advies. Bedankt daarvoor! Dat helpt enorm 
om alles zo goed mogelijk te organiseren. 
 
Samen met deze heren, en uiteraard de rest van het bestuur, hadden we een paar mooie uitdagingen: 
 
- Ervoor zorgen dat Dames voetbal bij VV Schalkwijk blijft bestaan! 
- Zorgen dat onze trainers in ieder geval een jaartje extra willen blijven. 
- Onder 23 competitie begeleiden. 
- Indeling van alle senioren elftallen. 
- En natuurlijk alle wedstrijdzaken rondom de selectie voornamelijk. 
 
We beginnen is een keertje andersom; Dames 1. Wij zijn als vereniging erg blij en trots op onze dames tak. 
Het is daarom ook enorm belangrijk dat meiden en dames lekker kunnen voetballen in Schalkwijk. En dat is 
niet altijd makkelijk voor ze. Zeker bij de Dames 1 komen we simpelweg een aantal speelsters te kort. 
Desondanks is het de dames zelf gelukt om wat versterking te vinden en toch weer van start te gaan in 
2017/2018. Ook zijn ze veel geholpen door de MO19. Deze meiden weten dat de hulp hard nodig is om ervoor 
te zorgen dat ze zelf later ook gewoon door kunnen voetballen in de Dames 1. Super opgelost door de Dames 
1 en de MO19. Ze trainen inmiddels ook samen en ik hoor niet anders dan dat het super gaat. De resultaten 
zijn er ook naar, want de dames zijn 8e geëindigd in een competitie met 11 teams.  
 
Het nieuwe 5e elftal. Een gemixt team van jong en oud. Wij hebben veel bewondering voor deze groep die 
zomaar bij elkaar wordt gegooid in een elftal. Het is niet altijd even makkelijk om met zo’n groot 
leeftijdsverschil toch een team te vormen. De volledige competitie uitgespeeld, 22 wedstrijden, 9x winst, 4x 
gelijk en 9x verloren. Met zulke cijfers eindig je natuurlijk precies in de middenmoot, 6e van de 12. Netjes 
gedaan! 
 
Het 4e elftal heeft de zaakjes altijd keurig onder controle. Driedubbele begeleiding, een bank vol wissels en 
supporters en altijd een volle lange tafel in de kantine. Da’s natuurlijk minstens zo belangrijk! Iets minder 
gepresteerd, 10e van de 14, maar dat zal niet heel veel uitgemaakt hebben. Daarnaast heeft André Koppers te 
kennen gegeven te stoppen als leider van het 4e na jarenlang dienstverband. Nogmaals dank voor al die jaren 
om het 4e in het gareel te houden! 
 
En dan dus het nieuwe 3e elftal. Versterkt begonnen aan de nieuwe competitie. Sterke poule gekregen en 
toch keurig 4e geëindigd van de 13. Complete groep waarbij de opkomst enorm hoog ligt. Da’s ook een 
compliment waard. 
 
Een algehele opmerking naar de elftallen 3, 4 en 5. Namens de commissie doen wij toch nogmaals de oproep 
om vooral te gaan trainen. Er zijn toch nog veel blessures waardoor spelers tekorten ontstaan en we met z’n 
allen bij de JO19 aankloppen. Dit is enerzijds goed voor die jongens maar anderzijds moeten we oppassen dat 
we geen roofbouw plegen op deze mannen. Ik heb begrepen dat er inmiddels toch weer op woensdag wordt 
getraind. Hopelijk gaat het weer leven. 
 
Als laatste nog even terugkijken op het seizoen 2017/2018 voor de selectie van Schalkwijk. De 
promotiewedstrijden van het seizoen daarvoor hebben geen promotie opgeleverd waardoor we weer lekker 
in de 4e klasse gingen spelen. Het eerste seizoen van Thierry en Andre. Wederom de spanning hoe de 
trainerskeuze ging uitpakken. Uiteraard zijn er verschillen in trainingen, wedstrijdvoorbereidingen en de 



groepen 1 en 2. Maar qua resultaten gingen we vooral door met waar we geëindigd waren. Zo begonnen we 
met een gelijkspel tegen angstgegner UVV, een gelijkspel uit bij de latere kampioen HDS en een overwinning 
thuis tegen het lastige DWSV. Tot aan de winterstop werd er nog 3x gewonnen, 2x gelijk gespeeld en maar 1x 
verloren. Hiermee draaide we gewoon weer bovenin mee. Helaas ging het na de winterstop minder. Er werd 
nog 4x gewonnen, 3x gelijkgespeeld en 8x verloren. Schalkwijk 1 eindigde 7e in de competitie met 31 punten.  
 
Deze prestatie is behaald met de gehele selectie. Er zijn veel spelers die zowel bij 1 als 2 hebben gespeeld. Het 
tweede is zelf 2e geëindigd in een lastige poule. Een erg knappe prestatie voor een elftal dat continu te 
maken heeft met wisselingen en praktisch nooit met dezelfde 11 kan starten. Een mooi afscheid voor Ben 
Schouten, Mark Schouten en Jori baas als begeleiding van het 2e elftal. Op de laatste wedstrijddag nog die 2e 
plek binnen halen was erg mooi! Zij worden, na een hele lange zoektocht, opgevolgd door Beau Sluyk die 
tevens meespeelt als keeper in het 2e. Super dat hij dit voor de club wil oppakken! 
 
De O23 competitie is helaas wat minder verlopen dit jaar. Het is van enorme waarde voor onze selectie dat 
deze competitie goed georganiseerd wordt. Wij proberen in een samenstelling van talentvolle O19 spelers, 
jonge potentiële eerste elftal spelers vanuit het tweede en de jongste mannen van het eerste een mooie mix 
op het veld te brengen. Dit is in zoveel aspecten belangrijk voor de ontwikkeling en vaak zijn de wedstrijden 
enorm goed en aantrekkelijk om te bekijken. Gelukkig pakt SVF de organisatie nu over en zien wij komend 
seizoen veel verbetering in deze competitie. Kom vooral een keertje kijken! 
 
Het nieuwe seizoen is inmiddels ook weer van start gegaan en gelukkig kunnen we doorgaan met een zelfde 
technische staf qua trainers. Het is toch de ambitie van VV Schalkwijk om langer samen te werken met onze 
technische mensen. Dank Thierry en André hiervoor en voor jullie inzet. We gaan er in ieder geval weer een 
mooi seizoen van maken! 
 
Toch één transfer nieuwtje want Edwin vd Berg is gestopt als verzorger van VV Schalkwijk. Hij is hiervoor 
bedankt op de selectieavond. Renato Oosterman neemt zijn plek over. Van harte welkom!  
 
Al met al een sportief prima jaar zonder noemenswaardige incidenten en vooral veel voetbalplezier. Laat dat 
vooral het belangrijkste blijven bij VV Schalkwijk! Ik wil alle leiders, scheidsrechters, Edwin (verzorger), 
sponsoren van alle seniorenelftallen, bestuurskamerdiensten, barmedewerkers, de maandagochtendploeg, 
Ria, Janus en de rest van de vrijwilligers op de zondagen bedanken voor de inzet en enthousiasme dit seizoen 
en op naar een mooi seizoen 2018/2019.  
Vraag Eric: Ik heb als leider van de JO19 nog niets gehoord van de onder 23 wedstrijden. 
Pieter: Dat is niet de bedoeling. We stemmen het zo af.  
 
Jeugd 
Kees van Ramselaar doet verslag van de jeugdafdeling.  
 
We zijn het seizoen gestart met 16 jeugdteams en natuurlijk onze kabouters, die elke zaterdagochtend een 
uurtje lekker bezig zijn met het voetbal te ontdekken. Gelukkig hebben (bijna) alle teams 2 leiders en zijn ook 
alle teams voorzien van enthousiaste trainers. Alle teams kunnen gebruik maken van gesponsorde shirts en 
sommige teams hebben het geluk dat ze een compleet tenue gesponsord krijgen, soms zelfs nog met 
trainingspak en tas. We hebben de kampioenschappen gevierd van de JO10 en de MO13-2 
Bij de jeugd van v.v. Schalkwijk staat nog steeds het speelplezier bovenaan het lijstje. We vinden het dan ook 
belangrijk dat als er iets vervelends gebeurd tijdens een wedstrijd, dat die zaken bij het jeugdbestuur gemeld 
worden. Helaas hebben we dit seizoen ook wat mindere wedstrijden gehad 
m.b.t. sfeerverloop, deze zaken zijn achteraf besproken met de betrokken scheidsrechters, leiders, teams en 
clubs. We moeten er namelijk met zijn allen voor zorgen dat de sfeer goed is en blijft. Binnen, maar ook 
buiten de velden. 
De scheidsrechters worden dit jaar wederom gecoördineerd door Niek Kuijer. Ook bij het begin van dit 



seizoen hebben we gemerkt, dat we soms overvolle zaterdagen hebben, dan is de invulling soms lastig. 
Daarom hebben we het besluit genomen om de jeugd vanaf O16 “verplicht” te laten fluiten of spelbegeleider 
te zijn. Dit is zeer goed opgepakt door de oudere jeugd, complimenten daarvoor. Het wedstrijdsecretariaat 
wordt dit seizoen verzorgd door Yannic Hoonhoud. 
 
We hebben een aantal leuke activiteiten gehad dit seizoen, denk daarbij aan “Schalkwijk trapt af” onder 
andere met de penalty-bokaal en wederom ook nog met trainingen verzorgd door de selectie. 
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gesponsord door BB22, de Sinterklaasavond voor de allerkleinsten 
en natuurlijk het afsluitende FH vd Berg 4x4 toernooi. Voorraadbakken natuurlijk weer verzorgd door 
Cees Diks en de vloerplaten van De Kruijf Tenten, transporthulp hebben we wederom gehad van Hans van 
Rijn, Eric van Wijngaarden en Michiel Miltenburg. 
 
Het Jeugdbestuur start met Marco en Ronald voor de technische zaken, Trudy als vertrouwenspersoon en 
secretaris, Vincent voor de ledenadministratie en financiële zaken en Kees als voorzitter en verantwoordelijke 
voor de sponsoring. 
De KNVB kwam met de introductie van nieuwe spelvormen, deze instructies en aanpassingen hebben we 
zoveel als mogelijk gevolgd. Voor onze club betekent dit dat nu alleen de JO8 en JO9 bij aanvang van seizoen 
2017-2018 een nieuwe wedstrijdvorm spelen. 6 tegen 6 op een kwart veld met een spelbegeleider in plaats 
van een scheidsrechter. Seizoen 2018-2019 zullen de JO11 en JO12 ook een aangepaste wedstrijdvorm 
krijgen. Tevens werden we vorig seizoen door de KNVB geïnformeerd over de invoering van de digitale 
wedstrijdpassen en digitaal wedstrijdformulier. Inmiddels hebben we dat goed onder controle. Je zal elkaar 
daarmee moeten helpen. De discussie over de vervuilende kunstgrasvelden hebben we natuurlijk 
nauwlettend gevolgd. Aangezien we zelf geen kunstgras hebben, hebben we de richtlijnen van de KNVB en 
het RIVM gevolgd. 
 
Tot slot willen we iedereen in het bijzonder bedanken die op welke manier dan ook meehelpt aan de 
jeugdafdeling van de v.v. Schalkwijk. 
 
Vragen: 
Beau vraagt of het penalty bokaal niet weer terug kan naar het FH vd Bergtoernooi? Dit is voor de opkomst, 
sfeer en prestige beter. Nu lijkt er zo weinig animo voor.  
Kees geeft aan dat het organisatorisch makkelijker is om het penaltybokaal bij Schalkwijk trapt af te houden. 
Maar het Jeugdbestuur neemt het mee bij de volgende vergadering.  
  
Van de voorzitter Ton Vernooij  
Mede door de inzet van heel veel mensen is het dit jaar weer een prima jaar geweest voor onze mooie 
vereniging. Veel vrijwilligers weten de weg naar Sportpark Blokhoven blindelings te vinden. Ook mensen die 
nieuw in Schalkwijk komen wonen worden hier in meegetrokken wat de gezelligheid en saamhorigheid in ons 
dorp in stand houd of zelfs vergroot. We kunnen altijd mensen gebruiken die zich op een manier willen 
inzetten voor een commissie of activiteit. Je kunt je hier voor bij 1 van de bestuursleden melden. 
Speciale dank aan de bestuursleden en al hun commissieleden die hen ondersteunen. Ook een woord van 
dank aan Robin Koppers die heel veel werk op de achtergrond verricht. Met name het afgelopen jaar is er veel 
tijd gaan zitten in het regelen van de AVG en LED-verlichting/zonnepanelen welke met Sportief Opgewekt is 
opgepakt. Ook is het contract met de Jonge Ontdekker voor een jaar verlengd. De Jonge Ontdekker is een 
instantie die kinderen in de leeftijd van 3 – 16 jaar begeleidt die behoefte hebben aan extra begeleiding. Deze 
groep maakt op de woensdagmiddag gebruik van ons trainingsveld. 
 
Ook Ben verricht heel veel werk op de achtergrond wat je niet ziet, maar wel heel belangrijk is. Denk maar 
eens aan het betalen van alle rekeningen en het incasseren van de contributie en sponsoring. Daarnaast is de 
Draaiavond gepland op 30 november wat ook veel werk voor Ben met zich meebrengt. Ben is het afgelopen 
jaar ook benoemd tot erelid evenals Dirk Dekker en André Koppers. 
 



Ook dank aan de Maandagochtendploeg, bestuurskamerdienst, schoonmakers, kantinecommissie en mensen 
die bardiensten draaien, Kaartcommissie, commissie Buurttoernooi en commissie Medewerkersfeest, 
bezorgers van het magazine en de fotografen van het magazine. De commissie Draaiavond (met alle 
lotenverkopers) en de Vrienden van VV Schalkwijk. De leiders/trainers van de verschillende teams en de 
scheidsrechters die elke week voor ons klaar staan om de wedstrijden in goede banen te leiden. Speciaal voor 
hen omdat het de week van de scheidsrechters is en natuurlijk Niek voor het regelen van de scheidsrechters 
en Yannic voor het beheren van het wedstrijdsecretariaat. Als laatste ook onze materiaalman/scheidrechter-
begeleider FH bedankt voor het afgelopen seizoen. Het is natuurlijk geweldig dat je al 50 jaar vrijwilliger bij 
onze vereniging bent. 
 
Hopelijk kunnen we nog langer gebruik maken van al jullie inzet voor onze mooie vereniging, zowel voor nu 
als voor de langere termijn. 
 
Onze jaarlijkse geldelijke bijdrage van de Rabobank is komen te vervallen en hiervoor is de Rabo 
Clubkascampagne in het leven geroepen. Het was fantastisch dat wij als VV Schalkwijk afgelopen jaar als 
winnaar uit de bus kwamen wat een mooi bedrag opleverde. Jullie kunnen dit jaar ook nog stemmen, als je 
dat nog niet gedaan hebt. Graag 2 stemmen op de VV Schalkwijk. 
 
Vorig jaar tijdens de ALV heeft Dirk Dekker de plannen voor de tribune uit de doeken gedaan en voorzichtig 
gepeild hoe er over gedacht werd. Gelukkig werden de plannen positief ontvangen en verder uitgewerkt. 
Momenteel wordt door Daan de Bruin de laatste hand gelegd aan deze tribune die 3 november as. geplaatst 
zal worden en 4 november zal ie geopend worden. Door de 4 hoofdsponsors, die ook hun 3-jarige 
sponsorcontract verlengd hebben, is er een sterke lobby gehouden waardoor alle stoeltjes verkocht zijn en de 
kosten beheersbaar zijn gebleven. 
 
Het project zonnepanelen/LED-verlichting vordert ook gestaag na akkoord van de extra ALV van 18 april jl. 
Omdat het dakleer al wat ouder was hebben we het dak laten voorzien van een nieuwe laag zodat we, na 
plaatsing van de zonnepanelen, niet verrast worden door een lekkend dak. 25 september jl. heeft Sportief 
Opgewekt (de partij waar we mee samenwerken in deze) een technische check gedaan. De bestellingen zijn 
door Sportief Opgewekt nu uitgezet naar de diverse leveranciers waarna wij een definitieve planning zullen 
ontvangen. 
       

8. Bestuursverkiezing 
Ton Vernooij is aftredend en herkiesbaar als Voorzitter.  
Ton wordt door de ALV herkozen. 
Kees van Ramselaar is aftredend en herkiesbaar als jeugdvoorzitter.  
Irene Okkerman treedt af als bestuurslid. 
Richard Scheidt wordt door de ALV gekozen om de plaats van Irene in het bestuur over te nemen.  
 

9. Rondvraag 
Frans vd Berg vraag waarom de selectie eerder op de velden mochten dan de jeugd afgelopen zomer.  
Het bestuur geeft aan dat er afgelopen zomer een vorm van miscommunicatie was over de datum. Er zijn 
twee verschillende data gecommuniceerd richting de vereniging. Wel gaan we met de gemeente in gesprek 
over de sluiting van de velden om te kijken of de velden niet eerder open kunnen aan het eind van de zomer.  
 
Frans geeft aan dat hij graag zou zien dat alle senioren een wedstrijd fluiten van de jeugdelftallen.  
Het bestuur geeft aan op dit moment niets in een verplichting te zien, maar houden nauw contact met Niek 
om eventueel in de toekomst stappen te ondernemen om het voor hem makkelijker te maken.  
 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen namens de vereniging een drankje aan. 



 

 


