Notulen JALV 26 oktober 2017
1.
Opening 20.15 uur
Voorzitter Erik Oudshoorn opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Notulen JALV 10 november 2016
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen
3.
Mededeling van het Dagelijks Bestuur
Beste vrienden van SV De Rijp,
Vorige week vrijdag floepte er ineens een e-mail in mijn mailbox van SC Heerenveen. In eerste
instantie dacht ik aan een persbericht over een nieuwe sponsor waarmee profclubs, in tegenstelling
tot interessante feiten, altijd graag naar buiten treden, maar het bleek een verzoek van de Friezen om
een factuur te sturen betreffende de opleidingsvergoeding voor een speler van SV De Rijp. Het gaat
uiteraard om Jizz Hornkamp die in Heerenveen een profcontract heeft getekend. Ik weet niet hoe lang
het is geleden dat een speler uit ons dorp dat is overkomen, Misschien moeten we zelfs wel teruggaan
naar Flip Stapper. Tegelijk met Jizz heeft bij FC Volendam ook een andere ex-Rijper een profcontract
getekend, namelijk Gijs Smal bij Jong Volendam. Wellicht dat we ook nog een bericht krijgen van onze
streekgenoten, maar daar hebben ze momenteel misschien andere zaken aan hun hoofd.
Ik noem deze voorbeelden niet omdat deze spelers ons nu geld opleveren, het gaat immers voorlopig
om bescheiden bedragen. Het wordt pas echt interessant bij buitenlandse transfers. Wél omdat het
voor ons weer een stimulans kan zijn te blijven investeren in het opleiden van jeugdspelers. En dan
vooral voor onze eigen toekomst, die van SV De Rijp. Nu spelen ze weliswaar bij clubs van een ander
niveau, maar misschien dat jongens als Jizz Hornkamp, Gijs Smal, Piet Blokdijk en Jesse Borst ooit
terugkeren naar De Rijp om te helpen ons voetbal naar een hoger plan te tillen. Zoals we dat hebben
gezien met Michel Keetman, Patrick Stekelbos, Ricardo Stam en nog steeds ervaren met Menno
Meijland. Zonder een goede jeugd is SV De Rijp ten dode opgeschreven en zullen we afzakken naar een
bescheiden niveau.
Om de jeugd te interesseren voor het voetbal, zullen we er harder aan moeten trekken dan ooit. Er zijn
immers niet zo heel veel rolmodellen meer in ons land, die kinderen kunnen enthousiasmeren achter
een bal aan te hollen. Het topvoetbal in Nederland staat er slechter voor dan ooit. Het zal u bekend
zijn, Oranje gaat voor de tweede achtereenvolgende keer niet naar een eindtoernooi en in Europa
moeten we het tot nog toe op clubniveau doen met een schamel puntje van Vitesse, behaald tegen
Zulte Waregem. In Nederland opgeleide voetballers gaan steeds jonger naar het buitenland, meestal
gelokt door het geld en de gouden bergen die ze op sportief gebied krijgen voorgespiegeld. Op de
grote talenten na worden ze meestal gehaald voor de breedte en belanden ze op de bank of zelfs de
tribune. Zo verdwijnen ze naar de achtergrond. Dat heeft natuurlijk vooral zijn weerslag op het
Nederlands elftal.
De onthutsend slechte prestaties van de Nederlandse voetbaltop kosten ook SV De Rijp leden. Daar
ben ik van overtuigd. Al spelen ook andere factoren een rol, daar kom ik zo op terug. Er zijn het
afgelopen jaar leden bijgekomen, maar er zijn er veel meer gestopt waardoor we zo’n vijf tot tien
procent zijn gekrompen. Dat merken vooral Jacqueline van de ledenadministratie en penningmeester
Frank die uiteraard minder contributie binnenkrijgen. In het algemeen moet ons antwoord zijn: zorg
dat je zowel op prestatief als recreatief gebied je jeugdzaken goed vooral elkaar hebt. Wat dat laatste
betreft is er een nieuw jeugdbestuur gekomen onder aanvoering van Danny Veenman.
En ten aanzien van de jeugdopleiding verwachten wij veel van het samenwerkingsverband dat wij
hebben afgesloten met oud-trainer Guus Sarelse. Drie jaar was hij onze hoofdtrainer. Daarna bleven hij
en zijn vrouw Gerda SV De Rijp een warm hart toedragen. Guus gaat ons op allerlei technisch gebied
van adviezen voorzien. Hij zal ook een clinic verzorgen voor de jeugdtrainers. En proberen een ieder
die daarin is geïnteresseerd te begeleiden naar cursussen van de KNVB. Wij kunnen heel moeilijk dure
jeugdtrainers betalen, zoals de grote clubs. Als ze al bereid zijn bij SV De Rijp te komen trainen.
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Daarom zijn we vaak afhankelijk van goedwillende ouders of ex-spelers. Zelfs daarin dreigt vanaf
volgend seizoen een lacune te ontstaan. We zullen met Guus proberen hierop in een vroegtijdig
stadium te anticiperen.
Het bestuur betreurt het ten zeerste dat er onder de opzeggers ook ruim twintig meiden zijn. Juist in
de zomer dat de Oranje Leeuwinnen een topprestatie hebben geleverd en Europees kampioen zijn
geworden. Doordat er geschoven moest worden met speelsters vanwege incomplete elftallen, zijn er
fricties ontstaan die niet meer konden worden weggenomen. Het bestuur ziet het als een belangrijke
taak de meidenafdeling van een goede begeleiding te voorzien. Hier is nog heel veel te winnen.
Inmiddels hebben alle meiden die zijn gestopt en brief gehad met uitleg over wat er is gebeurd en het
verzoek weer lid te worden van SV De Rijp.
Tot zover de minder vrolijke feiten van afgelopen jaar. Er zijn immers ook heel wat positieve zaken te
melden. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Bert Goesinne en zijn crew, die ondanks het klimmen der
jaren nog steeds een niet aflatende ijver vertonen, hebben gepresteerd. De ingang is verplaatst. De
toiletgroepen zijn opgeknapt met een miniem bedrag aan kosten. Prachtig dat de SV De Rijp-kleuren
daar weer zijn terug te zien, terwijl je ondertussen luxueus je plasje kunt doen. In de kantine is een
pinautomaat gekomen en een slimme kassa zodat afrekenen kinderwerk is geworden. Op
sponsorgebied hebben we het lucratieve contract met ING met drie jaar weten te verlengen. Er zijn
vele reclameborden rondom het A-veld bijgekomen. Er is op initiatief van Joris Govers geld
beschikbaar gesteld voor een panna-veldje voor de kleinste jeugd.
Op het dak staan inmiddels 54 zonnereflectoren waarmee SV De Rijp meer doet aan verduurzaming
dan Rutte III in zijn regeerakkoord. Op 1 november zal een scherm worden geplaatst waarop te volgen
is hoeveel energie we hiermee besparen. Hopelijk ook binnenkort worden er rond het A-veld nieuwe
armaturen met zuinige LED-verlichting geplaatst. Helaas heeft de installatie daarvan vertraging
opgelopen omdat de leverancier het te druk kreeg. Daardoor zijn ook de oude lichtmasten rond het Bveld nog niet de grond ingegaan. We hopen dat het dit jaar nog zijn beslag krijgt, rondom een veld dat
overigens in de zomer volledig is gerenoveerd en de extreme weersomstandigheden van de afgelopen
weken goed heeft doorstaan.
Kortom, SV De Rijp zit niet stil. We blijven werken aan de toekomst. Er gaat weleens wat fout en we
hebben weleens te maken met tegenslagen. Ik noem bijvoorbeeld de onnodige degradatie van het
eerste elftal, maar daar stond weer de onverwachte promotie van het tweede team tegenover naar de
reserve Tweede Klasse. Het is allemaal mensenwerk. Als we wat meer begrip kunnen krijgen voor
elkaars standpunten, blijven we een bloeiende vereniging waar we met zijn allen meer dan trots op
kunnen zijn.
4.

Verslag van de penningmeester

De vereniging is financieel gezond en heeft in het afgelopen jaar ook een nagenoeg sluitende
exploitatie. De vereniging is verder gegaan met de verfraaiing van het complex, zo is er geïnvesteerd in
een veranda op het terras (gesponsord door de familie Meeuwisse van MEDEC), renovatie van de
toiletgroepen in de kantine, dug-outs op het B- en C-veld (sponsoring Vrienden van SV De Rijp) en een
moderne kassa met mogelijkheid tot pinbetaling in de kantine. Maar last but not least is er
geïnvesteerd in duurzaamheid. Door het plaatsen van vijftig zonnepanelen op het dak van de
kleedkamers en ledverlichting op het hoofdveld heeft de vereniging een stap gemaakt naar
verantwoord maatschappelijk besturen.
In het clubblad is de balans per 30 juni 2017 opgenomen en het exploitatieoverzicht over het seizoen
2016-2017. De penningmeester geeft een toelichting op de ontwikkeling van het vermogen van de
vereniging. Het vermogen is ongeveer € 391.000. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in kantine
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en kleedkamers. De totale boekwaarde bedraagt nog meer dan € 500.000, dat deels gefinancierd is
door een lening bij de ABN*AMRO bank. Deze schuld bedraag momenteel nog
€ 133.000. De afschrijving (waardevermindering) op deze investeringen zorgt natuurlijk wel voor enige
druk op het exploitatie. Tevens zal de club moeten sparen om ook in de toekomst het complex in
goede staat te houden, hiervoor wordt er een onderhoudsvoorziening opgebouwd.
Op 30 juni staat er nog € 92.000 op de bank. Dit lijkt een aanzienlijk bedrag maar schijn bedriegt. Er is
een bedrag aan subsidie ontvangen voor het investeren in duurzaamheid van € 22.000 en ook is een
bedrag aan sponsoring vooruit ontvangen. De jaarlijkse buffer die de vereniging moet hebben om in de
zomer de lopende kosten te betalen bedraagt € 30.000. De werkelijke ruimte in de liquiditeit bedraagt
feitelijk ongeveer € 30.000, die eigenlijk weer nodig is als reserve voor het onderhoud.
De exploitatie van de vereniging over het afgelopen seizoen is nagenoeg kostendekkend. Een
aanzienlijke stijging van de opbrengsten zorgde er voor dat er voldoende gelden werden ontvangen
om de kosten te kunnen betalen en de investeringen te doen, die wij nog graag wensten. De totale
kosten bleven nagenoeg op het niveau van de begroting.
De kantineopbrengsten waren gestegen, hoofdzakelijk als gevolg van de opbrengsten uit de
bekerwedstrijd van Purmersteijn – ADO’20 die € 12.000 bedroegen. Ook hiermee heeft SV De Rijp zich
op de kaart gezet. Positieve reacties van KNVB en de betrokken vereniging geven ons vertrouwen dat
wij dit in de komende jaren wel vaker wedstrijden mogen organiseren. De marge staat nog altijd onder
druk. De verkoopprijzen, die al enkele jaren gelijk zijn gebleven, zullen per januari 2018 worden
herzien. Vanzelfsprekend zullen wij de prijsaanpassingen beperken omdat de kantine er natuurlijk ook
voor de leden is. De kantineorganisatie blijft zijn aandacht behouden als gevolg van het tekort aan
leidinggevenden (zondag). Het is in ieder geval prettig dat Claudia van Dort zich in blijft zetten voor de
inroostering. Berry Schuit zal in het kader van zijn opleiding in de komende maanden onderzoek doen
naar hoe dit bij vele andere verenigingen is geregeld. Hopelijk leidt dit tot nieuwe inzichten, die
kunnen leiden tot een structurele oplossing voor dit vraagstuk.
De contributieopbrengsten zijn als gevolg van een dalende ledenaantal maar een doorgevoerde
contributieverhoging in opbrengst gestegen. Zorgwekkend is echter de terugloop in het ledenaantal
voor het lopende seizoen. Een daling van het ledenbestand met 65 leden, vraagt bijzondere aandacht.
De stagnatie in de groei van de gemeente de afgelopen jaren, heeft indirect geleid tot veel minder
aanmeldingen. In het algemeen werden de opzeggingen opgevangen door nagenoeg een zelfde aantal
aanmeldingen. De afgelopen zomer zijn er veel opzeggingen geweest, uit diverse teams maar in het
bijzonder ook de meisjes. Dit heeft de bijzondere aandacht van het bestuur daar wij juist in deze
categorie een potentiële groei zien. Een goede evaluatie, het bepalen van richtlijnen en procedures en
transparante communicatie moet ons in deze verder helpen zodat wij dit tij kunnen keren.
De sponsor- en reclameopbrengsten zijn ook gestegen als gevolg van een toename van het aantal
reclameborden en een extra bijdrage voortkomend uit de nieuwe overeenkomst met Inbev, de
leverancier van onze dranken.
Wij verwachten een daling van de opbrengsten in de komende jaren. Dit leidt er toe dat wij kritischer
worden op het uitgavenbeleid en de hand meer op de knip moeten houden.
Wanneer het ledenaantal daalt, wanneer wij geen mooie wedstrijden van de KNVB krijgen toebedeeld,
dan zullen ook de kantineopbrengsten lager zijn. Of wanneer een belangrijke sponsor haar bijdrage
vermindert dan moeten wij dat als club toch kunnen opvangen.
Aan de ene kant willen wij als club nu investeren in de kwaliteit van trainers en begeleiders en zal hier
financiële ruimte voor moeten worden gevonden en aan de andere kant moeten wij zoeken naar
besparingen in kosten. Het is een mooi vraagstuk voor de komende jaren en zal nog tot menig pittige
discussies leiden.
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De begroting voor het komende jaar laat ook een verlies zien van € 5.400. Daar wij reserveren voor
onderhoud en investeringen zullen wij in de komende jaren nog altijd voldoende middelen hebben om
alle uitgaven te betalen. De enige vraag die uiteindelijk resteert is of wij over vijftien of twintig jaar
over voldoende geld beschikken om als club opnieuw een renovatie, uitbreiding en/of vernieuwing te
kunnen betalen. Dit heet vooruitzien en is een onderdeel van goed besturen.
Het bestuur heeft toch gemeend na deze kritische noten om de contributie niet te verhogen. De
afgelopen jaren is dit al enkele malen gebeurd om alle investeringen te kunnen bekostigen. Nu is het
tijd om even pas op de plaats te maken en eerst een gedegen meerjarenplan op te stellen.
In het kort wordt ingegaan op het project Duurzaamheid, dat in december 2016 is ingezet en afgelopen
zomer zichtbaar werd. Het plaatsen van vijftig zonnepanelen op het dak van de kleedkamers, de
nieuwe Led-sportverlichting op het huidige hoofd- en trainingsveld en het plaatsen van verlichting op
het B-veld met behulp van zes oude masten en de huidige armaturen van het hoofdveld. Een prachtig
plan dat de club enerzijds een positieve uitstraling geeft en anderzijds vooruit helpt. De benodigde
vergunningen werden door de gemeente Alkmaar verstrekt en de Stichting Waarborgfonds Sport
zorgde voor de vereiste borgstelling.
Bij het verlichten van twee velden ontstaat er ruimte in het trainingsschema en kan er ook eens een
avondwedstrijd worden georganiseerd, terwijl er tegelijkertijd ook kan worden getraind.
Dit vergde een investering van € 80.000 waarbij ongeveer € 22.000 aan subsidie wordt ontvangen. Het
leningsbedrag van bijna € 58.000 zal in vijftien jaar worden ingelost. De kosten van deze financiering
wordt in de eerste vier jaren nagenoeg al terug ontvangen door een lager energieverbruik. Na het
vierde jaar wordt verwacht dat het zelfs een positieve bijdrage levert aan de exploitatie van de club.
Samenvattend kan gesteld worden dat de vereniging gezond is en dat ook zal blijven, maar er wordt
extra aandacht gevraagd om uitgaven en ontvangsten in balans te houden. Voor de eerstkomende
jaren zal het lastig zijn en betekenen dat niet alles maar kan. Wij zullen enige pas op de plaats moeten
maken. Er staat een mooi complex om trots op te zijn en dat willen wij graag zo houden. Wij hebben
het vertrouwen dat wij elk vraagstuk met elkaar zullen overwinnen, omdat er geen vereniging is met
meer vrijwilligers dan onze club. De vrijwilligers die er weer voor zorgen dat de kinderen kunnen
trainen en in het weekend kunnen voetballen, dat de kantine weer open is en er gezelligheid heerst,
dat het licht weer brand, de douches het blijven doen en de oudbouw weer wordt opgeknapt.
In het bijzonder bedankt de penningmeester voor de administratieve support Jacqueline, Shanna en
Marcel en voor de prettige dagelijkse samenwerking met Bert en Ruud.
5.
Verslag kascommissie; Marcel Dikhout en Richard de Lange
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig maar hebben een verklaring op papier gegeven, deze
wordt voorgelezen door Peter Stam;
Marcel heeft samen met Richard de Lange de boeken doorgenomen bij Frank. Op alle vragen die er
werden gesteld had de penningmeester een antwoord/verklaring. Geen onregelmatigheden ontdekt in
de boekhouding van SV De Rijp. De kascommissie verleent het bestuur decharge.
6.
Verkiezing kascommissie; aftredend Marcel Dikhout (reserve Richard de Lange)
Marcel Dikhout treedt af en Richard de Lange blijft nog een jaar aan. Reserve Ger Roelofsen neemt
komend jaar plaats in de kascommissie.
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7.
Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar : Erik Oudshoorn (voorzitter)
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. Erik wordt zonder tegenstemmen
herkozen. Het bestuur feliciteert Erik met zijn herbenoeming en zijn blij dat hij zich weer herkiesbaar
heeft gesteld. Peter treedt tussentijds af, er zijn geen tegenkandidaten en het DB stelt voor om Patrick
Stekelbos te benoemen tot secretaris.
8.

Pauze (tot 21.30 uur)

9.
Jaarverslagen van de verschillende commissies
- Materiaal- Complexbeheer
Wij hebben het afgelopen seizoen weer veel uren gemaakt voor Alkmaar Sport. De meeste uren zijn
gemaakt door Abel Hoogeboom met o.a. het rollen en prikken en kriebelen en dat doet Abel met de
tractor. Wij hebben 71 uur beregend; wij moesten zelf in augustus nog volop aan de bak. Dat hadden wij
nog nooit mee gemaakt!
Jan Smit is al twintig jaar de vaste lijnentrekker en Jan doet dit iedere week zittend op de Stiga en dat
gaat hem goed af. Iedere maandagochtend wordt de kantine en kleedkamers schoongemaakt door een
ploeg van elf mensen. De toiletten van de dames en heren in de kantine zijn gerenoveerd. Dit is gedaan
door Jan Smit, Loek Verstraaten, Abel Hoogeboom, Kees Molenaar en Bert Goesinne.
Het B-veld is, na goed overleg met sport Alkmaar, goed aan gepakt. Er is 400 kubieke meter grond
afgevoerd en er is een nieuwe drainage ingelegd. Het veld is bezand met 250 kubieke meter zand en
het resultaat mag er zijn want na de vele regen van de laatste maanden is het veld nog niet een keer
afgelast en dat was het vorig seizoen wel even anders. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun
geweldige in zet voor de club .
Bert Goesinne
- Jeugdbestuur
En dan mag ik u, namens de voorzitter van het sterk vernieuwd en ingekrompen jeugdbestuur,
bijpraten over het afgelopen jaar en onze nieuwe plannen en keuzen.
Een vernieuwd jeugdbestuur betekent ook afscheid. Daarom wil ik eerst mijn dank uitspreken en graag
– na het noemen van hun namen - een oorverdovend applaus voor de inmiddels afgetreden
jeugdbestuurders:
- Joris Govers, als jeugdvoorzitter stond hij altijd klaar voor de belangen en het spelplezier van
onze jeugd en was hij samen met Paul (Has) stuwende kracht achter o.a. de Grote Club actie en
nog veel meer. En als we handjes te kort kwamen was Joris altijd beschikbaar; (helaas is hij door
omstandigheden er vanavond niet bij)
- Ron Molenaar, allrounder en stuwende kracht achter laatje trap voor de jeugd, keeperstraining
(clinics) en met een uitstekend netwerk met sponsoren en toppers uit de regionale
voetbalwereld; vorige week nog was er een keepersclinic
- René Meinders, allrounder en stuwende kracht achter de jeugdtoernooien en nog steeds cotrainer van het meiden- en damesvoetbal;
- Edwin Ferron, ook een echte allrounder, drijvende kracht achter het mixtoernooi, met een
scherp oog voor veiligheid en als scheidsrechter nog steeds actief voor onze club. Gelukkig blijft
hij ook behouden voor scheidsrechtercommissie.
Deze mannen staan voor ruim honderd jaar inzet voor de jeugd. Heren, namens onze jeugd en hun
ouders heel veel dank voor jullie energie en inzet. (applaus en presentje).
- Ook Esther Has heeft afscheid genomen van haar ondersteunende rol als wedstrijdsecretaris
van de pupillen en leverancier van het wedstrijdprogramma voor Het Kontakt. Esther, ook jij
hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet! (presentje)
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Al met al een flinke aderlating, en een flinke uitdaging voor het nieuwe JB. Gelukkig zijn er anderen
bereid gevonden lege plekken in te vullen en hebben we een vernieuwd jeugdbestuur. Met nog steeds
vacatures. Hierover straks meer.
Korte terugblik op het vorige seizoen:
Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd en gerealiseerd:
- ING sponsorovereeenkomst: dit had wat voeten in de aarde, maar door inzet van ook het JB Vincent!- is het gelukt ING binnenboord te houden als sponsor.
- Grote Club Actie, met een geweldige opbrengst voor onze jeugd. Joris en Paul Has en vooral de
lotenverkopers: geweldig gedaan! De pannakooi voor de ING Voetbal Experience is met nog zo’n
rondje opbrengst geen droom maar werkelijkheid.
- (Trainings)doelen zijn voorzien van wielen zodat ze makkelijker zijn te verplaatsen.
- Reeks latje trap, met Ron als organisator en Leo Borst (Carteam) als zeer betrokken sponsor.
- Filmavond voor de jeugd, georganiseerd door Tim Vredevoort en Nelleke Visser.
- Jeugd Medec-toernooi
- Minikamp voor de pupillen, tweejaarlijks georganiseerd door o.a. Danny Veenman, in
samenwerking met een enthousiaste groep ouders en blije kinderen
- Angst over vermeende giftige rubber korrels op ons kunstgrasveld (dat hoofdstuk is nog niet
helemaal afgesloten zo heb ik uit zeer recente berichten begrepen).
- Nieuwe kleding voor de jeugd, wat niet heel erg soepel liep door fouten bij onze kledingleverancier.
Vincent, dank voor al je inzet om elke keer weer met een creatieve en goede oplossing te komen
- Sinterklaas die weer in het land, waarbij de pieten en op onze velden de jeugd verrasten
- Een nieuwe opzet voor het schoolvoetbal lukte helaas niet
- Iedere zaterdag de terrein- en bestuursdiensten (een fikse belasting voor het JB)
- Free WiFi ! Niet alleen voor de jeugd van belang …
- …. Eigenlijk te veel om allemaal op te noemen
Een vernieuwd jeugdbestuur:
gelukkig zijn Nelleke Visser, Vincent Veenstra en Alex de Graaf voor het JB behouden.
Vier leden vertrokken, drie behouden en twee nieuw: Nico Oudejans, is toegetreden als algemeen lid.
Wie kent hem niet. Nog een bij velen bekend is Danny Veenman. Hij neemt de voorzittershamer van
Joris over. Welkom beiden!
Niet alleen in de samenstelling van het JB zijn veel veranderingen. Vanuit de KNVB zijn ook veel
nieuwigheden geïntroduceerd, met name voor de jeugd
- Nieuwe spelvormen voor de jongste jeugd (6:6 op kwart veld met spelbegeleider en zonder
ranglijst; spelplezier voorop!);
- Het mDWF, het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Was al bij zaal-, nu ook bij het veldvoetbal
geïntroduceerd
- Digitale spelerspassen (smartphone), helaas zitten die telefoontjes er niet bij.
Nieuwe plannen en acties
Nieuwe invulling van de taken van jeugdbestuur (nu dus bestaand uit vijf leden)
Het nieuwe JB gaat zich richten op de hoofdzaken en wat minder op de ook belangrijke ‘fun’activiteiten. Natuurlijk vinden wij dat deze ‘fun’-activiteiten veel toegevoegde waarde hebben, maar
het is voor het JB niet vol te houden zich overal mee bezig te houden. Daarom ook vragen we
nadrukkelijk ouders om in te tekenen op een van de eenmalige jeugdactiviteiten en dit te organiseren.
Het JB is er altijd om mee te denken en te faciliteren.
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Daarom ook deze oproep: Wil je organisator of hulp zijn bij een van de jeugdactiviteiten, meld je aan
bij het JB of schrijf je in op de lijst. Hierop staat een aantal bekende en beproefde activiteiten waar we
je goed kunnen gebruiken. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook welkom. Natuurlijk word je ondersteund
vanuit het JB. Zijn er geen ouders dan gaat de activiteit helaas niet door
Ook de terrein- en bestuursdienst krijgt een andere opzet. Hierover is in Het Kontakt reeds
gepubliceerd. Tijdens de kantinedienst worden de ouders ook ingezet om samen met de teams de
velden (met name kleine velden voor de jeugd) speelklaar te maken en de bezoekers en externe
scheidsrechters te ontvangen, de teams van limonade (in de rust) te voorzien en wegwijs te maken. En
om een beetje toezicht te houden op de netheid in de kleedkamers. Dit natuurlijk samen met de
leiders van onze eigen teams.
Belangrijk voor een sportieve en kindvriendelijke sfeer op en rond de velden. Een verantwoordelijkheid
van ons allemaal trouwens!
Door de verdergaande digitalisering (zoals de KNVB apps voetbal.nl, digitale spelerspassen, mobiel
DigitaalWedstrijdFormulier) zal de website een steeds belangrijker plaats gaan innemen in de
communicatie naar u, onze leden, supporters en sponsoren. We zullen dit samen vormgeven met de
redactie van Het Kontakt en onze webredactie die onze site www.svderijp.nl beheren. Ook hier is
kennis en ondersteuning welkom !
Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken die zich de afgelopen jaren en ook nu nog met
tomeloze energie inzetten voor het spelplezier van onze jeugd:
- Coen Stoop, stille kracht achter te veel om op te noemen ( oké dan toch een paar dingen: beheer
van ons netwerk, free WiFi, wedstrijdprogramma op website, keuring velden etc.)
- Hans Knijn, nog zo’n stille maar o zo belangrijke kracht: coördinator en begeleider van onze
jeugdscheidsrechters
- De Technische Commissie, leiders en trainers, de kantinecommissie, de schoonmaakploeg, de
redactie van Het Kontakt, de niet-ploeg, de webredactie en natuurlijk alle andere vrijwilligers;
zonder jullie kan onze jeugd niet met zoveel plezier voetballen: dank!
- En last but not least: Onze (jeugd)scheidsrechters, allemaal toppers, veelal spelers uit onze eigen
jeugd, die het spel in goede banen leiden.
Ik wil afsluiten met deze laatste woorden als oproep: Vele handen maken licht werk! Meld je aan als
organisator of hulp voor een jeugdactiviteit. De kinderen hebben uw/jouw hulp nodig!
En mijn persoonlijke wens: Laten we er met z’n allen een sportief en plezierig jaar van maken!
Namens het JB
Alex de Graaf
10.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
11.
Sluiting
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
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