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Jaarverslag V.V. Vitesse ’63, seizoen 2016-2017
Bestuurssamenstelling:
Op de jaarvergadering van 18 oktober 2016 werd afscheid genomen van Conchita Guichelaar. Zij heeft
jarenlang het wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Anita Kuik is bereid gevonden deze taak op zich te
nemen en trad toe tot het bestuur.
Het bestuur bestond met ingang van 18 oktober 2016 uit:
Jurrian Barelds
Voorzitter (DB)
Erwin Kuiper
Penningmeester (DB)
Martin Keizer
Secretaris (DB)
Jacob van der Linde
Technische zaken
Wout Oldejans
Velden en accommodatiebeheer
Richard Offerein
Coördinator A-B-C en D jeugd
Vacant
Coördinator E en F pupillen/meisjes
Anita Kuik
Wedstrijdsecretaris
Gerrold van Eerten
Sponsorzaken
Richard Offerein kon de bestuurstaken niet meer combineren met werk en studie. De coördinatie voor
de D, C, B en A teams is gedurende het seizoen overgenomen door Jacob van der Linde. Helaas lukte het
niet om een vervanger te vinden waardoor Jacob het tijdelijk heeft gecombineerd met zijn andere
bestuurstaak (technische zaken).
Janine Heuvelman heeft de E en F teams en kaboutervoetbal onder haar hoede genomen, met
ondersteuning van Roelie van Noord. Voor vragen, advies en ondersteuning was Jacob van der Linde
contactpersoon.
Gerrold van Eerten heeft zich tijdelijk teruggetrokken als bestuurslid sponsorzaken. Ronnie ten Heuvel
was bereid om namens de sponsorcommissie bij aanvang van de bestuursvergadering aan te schuiven
om sponsorzaken met het bestuur te bespreken of toe te lichten.
Het bestuur heeft diverse mensen benaderd om de vacante (bestuurs)functies in te vullen, helaas
zonder resultaat. Deze ontwikkeling is zorgelijk, ook omdat Jacob van der Linde zijn 1e termijn al heeft
eerder verlengd met als toelichting het 2e termijn niet volledig te willen uitzitten.
Het bestuur heeft in totaal 11x vergaderd in het seizoen 2016-2017. Alle vergaderingen op een na
vonden plaats in de bestuurskamer. De eerste vergadering van het seizoen werd traditioneel gehouden
bij onze hoofdsponsor Herberg ’t Plein te Meppel. Daarnaast heeft het bestuur (in wisselende
samenstellingen) overleg gevoerd met of bijeenkomsten bijgewoond van:
 KNVB: Huishoudelijk reglement Vitesse’63
 Junosmart : Onderzoek algemeen beeld van het energiegebruik en overzicht van maatregelen om
het energieverbruik te kunnen verlagen
 Gemeente De Wolden: Haalbaarheid kunstgrasveld, extra veld (3e veld), mankementen
kleedkamergebouw, werving van vrijwilligers en Energiemeeting. Dit laatste vond plaats bij PEC
Zwolle, waarbij alle sportverenigingen van De Wolden waren uitgenodigd
 KNVB: Diverse voorlichtingavonden over diverse onderwerpen, o.a. nieuwe opzet pupillenvoetbal
en bijbehorende competitie, clubarbitrage en digitaal wedstrijdformulier.
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Algemene zaken
Een kleine opsomming van zaken die dit seizoen de revue hebben gepasseerd:
 Tijdens de zomervakantie van 2016 is het elektronisch scorebord van V.V. Staphorst gekocht en
geplaatst bij het hoofdveld. M.i.v. dit seizoen wordt hiervan gebruik gemaakt.
 Om de veiligheid van jeugdspelers zo goed mogelijk te garanderen is besloten om voor alle trainers
en leiders die met minderjarigen werken, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen bij
dienst Justis. Indien een verklaring niet kan worden afgegeven, staat het bestuur niet toe dat de
betreffende persoon jeugdspelers traint, coacht en begeleidt.
 Aan het einde van vorig seizoen hebben veel spelers hun lidmaatschap opgezegd. Om te
achterhalen wat de reden hiervan was om herhaling te voorkomen, zijn alle spelers/ouders
gevraagd om middels een formulier hun bevindingen door te geven. Wegens de lage respons kon
helaas geen duidelijke conclusie worden getrokken. Aan het eind van vorig seizoen, werden er toch
weer veel nieuwe leden bijgeschreven.
 Ook dit seizoen heeft Vitesse’63 een convenant met FC Groningen . Naast af en toe ontvangst van
vrijkaartjes voor wedstrijden, worden we ook uitgenodigd voor informatieve bijeenkomsten
 In het kader van veiligheid is naar alle trainers en leiders gecommuniceerd dat de doelen na de
training vastgezet moeten. Eveneens in het kader van veiligheid is er een EHBO-doos aangeschaft
die op wedstrijddagen te vinden is in de bestuurskamer.
 Vitesse’63 heeft het initiatief opgepakt om samen met andere verenigingen (V.V.R., WIJC,
V.V.Ruinen) te praten over samenwerking met jeugdteams, te beginnen met JO19. Dit initiatief is
positief ontvangen.
 Net als vorig seizoen, was er ook dit seizoen een voetbalschool voor de jeugd. Helaas viel de
opkomst dit keer tegen.
 Er wordt niet meer deelgenomen aan een competitie met een beloftenteam JO19, wegens een de
kleine selectie.
 I.v.m. de toekomstige woningbouw zal de trainingshoek komen te vervallen. Maar door het
(groeiend) aantal leden en de door het NOC NSF gehanteerde norm, komt Vitesse’63 weer in
aanmerking voor een 3e veld. Na diverse overleggen met de gemeente De Wolden en het bijwonen
van de raadsvergaderingen is de kans zeer groot dat Vitesse’63 de beschikking krijgt over een
kunstgrasveld. In seizoen 2017-2018 komt hierover mee duidelijkheid.
 Vorig seizoen is begonnen met Walking Footbal. Na evaluatie met spelers en trainer is besloten om
dit seizoen definitief door te gaan met Walking Footbal. Voor deze activiteit is vervolgens subsidie
aangevraagd bij gemeente De Wolden en deze werd gehonoreerd!
 Er is duidelijk behoefte aan een kwalitatief goede geluidsinstallatie in de kantine. Hiervoor zijn
meerdere partijen om advies gevraagd. De aanschaf wordt verwacht in seizoen 2017-2018
 In een kort tijdsbestek zijn vrijwilligers gevonden die op een avond leden hebben benaderd voor
deelname aan de vriendenloterij. Deze actie was een enorm (financieel) succes; zelfs de
vertegenwoordiger van de vriendenloterij had dit nog niet eerder meegemaakt.
 Door Hans Koetsier is een Mokum avond georganiseerd voor leden, met een optreden van Glenn
Palm. Ook deze avond was een (financieel) succes. Tevens heeft Hans een regio toernooi
georganiseerd, welke gehouden wordt voor aanvang van de competitie van seizoen 2017-2018.

Senioren:
Het seizoen 2016-2017 is een seizoen met 2 gezichten. Aan de ene kant een treurig gezicht omdat het
vlaggenschip heren 1 is gedegradeerd naar de 4e klasse. Aan de andere kant blije gezichten omdat
dames 1 zich heeft kunnen handhaven in de 1e klasse en zelfs eindigden in het linkerrijtje. Daarnaast
werd de bekerfinale gehaald! Deze werd gespeeld in het stadion van FC Emmen. Helaas werd de finale
verloren van V.V. Heerenveense Boys.
Vorig jaar is Marco de Jonge begonnen als oefenmeester bij dames 1 en de resultaten zijn hierboven te
lezen. Een top prestatie van het gehele team.
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Bij heren 1 is afscheid genomen van Johan Knoll . Johan heeft heren 1 vier seizoenen onder zijn hoede
gehad. De eerste twee seizoenen met duidelijke hoogtepunten. De laatste 2 seizoenen ging het
moeizaam, met uiteindelijk dus degradatie tot gevolg. Ben Batterink is met ingang van seizoen 20162017 aangetrokken als nieuwe trainer van heren 1.
Bij heren 2 is Gerko Drost gestopt als trainer/leider. Ook Gerko heeft heren 2 vier seizoenen onder zijn
hoede gehad. Het is het bestuur uiteindelijk gelukt om een vervanger te vinden; Rene Hogenhorst.
Dames 2 werd geleid door Erwin Kuiper en heeft naar behoren gepresteerd met een grote selectie. Ook
in het volgend seizoen zal Erwin dames 2 leiden
Heren 3 word nog steeds geleid door het duo Freek Nijmeijer en Evert Jan van Butzelaar. Plezier in het
voetballen staat hierbij voorop. Naast een aantal vaste spelers, hebben weer vele diverse spelers uit A,
1e, 2e en 35+ meegevoetbald.
Naast bovenvermelde teams , speelden in een 7x7 competitie: Heren 35+ (wederom kampioen), heren
45+ en dames 3.

Jeugd:
Het JO19 team is voor het eerst sinds een hele lange periode kampioen geworden in de 2e klasse!
De begeleiding was in handen van Roelof Talen en Jacob van der Linde. Na een moeizame start bleef
het team vanaf november 2016 zonder puntverlies en behaalde in een beslissende wedstrijd tegen
Ruinen nu wel het verdiende kampioenschap. Roelof is in goed overleg gestopt na één seizoen. In het
nieuwe seizoen wordt de O19 jeugd getraind door Harco Stoffer en Jacob van der Linde. Jacob doet de
coaching bij de wedstrijden.
Er wordt niet meer deelgenomen aan een competitie met een beloftenteam , wegens een te kleine
selectie.
Dit seizoen was er geen JO17 team. Reden hiervoor waren de vele opzeggingen in de zomer van 2016.
Het JO15-1 team heeft het goed gedaan in de 2e klasse. Het team werd begeleid en getraind door Jan
Waninge en Jarno Liezen.
Het JO15-2 team werd begeleid door Koen van der Heul en ondersteund door enkele ouders. Het team
eindigde in het zogenaamde “linkerrijtje”.
Het JO13-1 team had een moeilijk seizoen. Voor de winterstop ging het nog goed. Na de winter werd
het team hoger ingedeeld en werd er vaak verloren. De trainingen werden gedaan door BartJan van
Dijk, Niek Nijmeijer en Stefan Heuvelman en vaak samen met JO13-2. Op de wedstrijddagen waren
Alexander van Noord, Dirk Koppen en Albert Hendriks de begeleiders. Voor het seizoen 2017-2018 blijft
de begeleiding gelijk. Met uitzondering van Stefan Heuvelman.
JO13-2 heeft helaas alle wedstrijden verloren. Toch was er wel sprake van plezier onder leiding van
Peter Kleis. Peter deed zowel de training als de begeleiding op zaterdag. Peter Kleis, Gerrit Stoffer en
John Keizer pakken het voor het nieuwe jaar de begeleiding weer op.
In de zomer van 2017 is het gelukt om een aantal leden weer enthousiast te krijgen voor het voetballen
en daardoor zijn er in het seizoen 2017-2018 weer twee JO13 teams, een JO15, JO17 en JO19 team.
Echter, bij de laatste 2 teams is de bezetting wel aan de krappe kant.
Bij de JO11 waren 3 teams, elk team heeft wisselend gepresteerd. JO13-1 werd geleid door Rene
Brinkman, met ondersteuning van Evert Jan van Butzelaar. De training werd verzorgd door Freddie
Braakman en Jurrian Barelds.
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Bij JO11-2 werd geleid door Gerrit Stoffer, de training werd afwisselend gedaan door John Keizer, Aron
Westert en Erwin Gunnink.
JO11-3 Stond onder leiding van Alda Steenbergen met enige assistentie van Roelof Westert. De
trainingen werden verzorgd door Roelie van Noord.
Het JO9-1 team is onder leiding van Freek Boers zichtbaar gegroeid; ze werden dan ook kampioen.
Het JO9-2 team is een jonge ploeg, met veel nieuwe spelers/speelsters. Onder leiding van Dave de Groot
en trainers Hans Muis, Peter Kats, Oscar Seeger, Hilbert Middelveld en Rene Koorn zijn grote stappen
gemaakt.
Voor JO7-1 was dit seizoen een grote verandering. Landelijk werd overgegaan naar een nieuwe
wedstrijdvorm, 4 tegen 4 op een klein veld. Men speelde meerdere wedstrijden op één ochtend, een
soort toernooi over meerdere zaterdagen. Dit seizoen tegen teams uit Havelte, Darp, de Wijk en
Ruinerwold. Onder leiding van Janine Heuvelman is men kampioen geworden.
Dit seizoen gelukkig ook weer een aantal nieuwe “kabouters” bij het kaboutervoetbal. Met ongeveer 7
kabouters per keer werd er om de week gevoetbald, onder leiding van Janine Heuvelman.

Sponsorzaken/sponsorcommissie
Dit seizoen zijn er een aantal activiteiten en of actiepunten vast gelegd, te weten:
Augustus:
Seizoenskaarten voor de sponsoren liggen klaar
November:
Alle sponsoren ontvangen een kerstgroet met de uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel.
Gedurende het jaar is het streven om twee sponsoravonden te houden. De opzet is om één keer een
avond te houden bij een sponsor. De sponsoren kunnen via deze weg het bedrijf laten zien. Daarnaast
zal er een avond georganiseerd worden met behulp van een gast of spreker.
Het OCV (Ondernemers Collectief Vitesse’63) is volledig in werking gegaan. Hierin is veel tijd in gaan
zitten waardoor andere zaken op een laag pitje zijn gezet. Het resultaat mag er zijn. Alle jeugdteams
hebben geweldig mooie nieuwe tenues gekregen. Dit geeft onze club een fantastische uitstraling. De
sponsoren hangen op de muur van de kantine bij de ingang en in de lucht aan de rand van het
hoofdveld.
In november is er een sponsoravond gehouden bij Henk Dekker Mode. Henk liet zijn winkel zien. Aan de
hand van een aantal activiteiten in de winkel en een hapje en een drankje is dit een gezellige en
geslaagde avond geworden.

Wedstrijdsecretariaat:
Met ingang van de vorige jaarvergadering is het wedstrijdsecretariaat in andere handen over gegaan. In
het begin was dat even wennen, ook voor alle overige betrokkenen. Het was even zoeken welke regels
er voor welke competities gelden en welke afspraken er met wie zijn gemaakt.
Over het najaar van 2016 zijn verder geen bijzonderheden te melden.
In het voorjaar van 2017 voerde de KNVB wijzigingen door voor het invullen van de uitslagen voor de
7x7-teams op de vrijdagavond. Uitslagen van wedstrijden worden normaal gesproken via Sportlink
ingevoerd, maar deze teams gingen dat via de nieuwe Wedstrijdzaken-app invullen. Dit werd goed
opgepakt door de teams.
Het doel van de KNVB is om de Wedstrijdzaken-app met ingang van het seizoen 2017-1018 voor alle
teams te gebruiken (m.u.v. JO9 en JO11). Hiervoor heeft de KNVB in het voorjaar van 2017
informatieavonden georganiseerd om de Wedstrijdzaken-app toe te lichten en aan te geven welke
voorbereidingen een vereniging kan/moet treffen om de Wedstrijdzaken-app in gebruik te nemen. Wij
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hebben deze avonden ook bezocht en zijn vervolgens begonnen met het treffen van de
voorbereidingen, zodat de Wedstrijdzaken-app bekend tijdig bekend werd bij de spelers, leiders,
scheidsrechters en andere betrokkenen vanuit Vitesse’63.

(Jeugd)activiteitencommissie:
De volgende activiteiten hebben op het programma gestaan:
 Op 17 december was er voor onze vrijwilligers de jaarlijkse vrijwilligersavond, borrel en
jaarafsluiting.
 De jaarlijkse snertactie werd gehouden op 21 januari en is bijzonder goed verlopen. Totaal zijn er
534 bakken snert verkocht door de kinderen en ouders van de C- en D-teams.
 Op 3 februari stond er voor de jongeren een filmavond gepland. De opkomst was groot en de
kinderen hebben een gezellige avond beleefd en genoten van de leuke animatiefilms.
 Het bekende eieren zoeken (groep 1 t/m 6) en gooien (groep 7 en 8) werd op 15 april
georganiseerd.
 Het jaarlijkse koningsdag schoolvoetbaltoernooi werd op 27 april voor de 37e keer gehouden. Aan
dit toernooi deden verschillend teams van de basisscholen uit Koekange (CBS Prins Johan Friso en
OBS de Rozebottel), Ruinerwold (Harm Vonckschool en Basisschool de Arendsvleugel), Oosteinde
(OBS de Wezenboom) en Echten (OBS ’t Echtenest) mee. Winnaars waren: De Arendsvleugel (groep
3&4), De Wezenboom (groep 5 &6) en ’t Echtenest (groep 7&8). Na afloop van het toernooi was er
muziek en kon er nog gezellig nagezeten worden.

Accommodatie:
Een 6-tal vrijwilligers voert dagelijks en wekelijks onderhoud uit zodat onze accommodatie er piekfijn bij
ligt.
Nadat een energiescan is opgesteld door Junosmart, zijn de eerste maatregelen getroffen om het
energieverbruik te verminderen. Een oude koelkast en vrieskist zijn vervangen en tijdschakelaars zijn
geplaatst voor warmwater in de kleedkamers.
De Dug-out bij de kantine is verplaatst naar hoofdveld, zodat onze radioverslaggever een goed en droog
overzicht heeft.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de aannemer en gemeente De Wolden m.b.t. gebreken in het
kleedkamergebouw; het oplossen van de gebreken gaat zeer moeizaam en duurt nu al jaren. De
gemeente De Wolden, bij monde van de wethouder, zegt toe er werk van te maken.
Er is veelvuldig overleg gevoerd met gemeente De Wolden m.b.t. onderhoud van de velden, met name
het trainingsveld bij de tennisbaan. E.e.a. hangt ook af of er een kunstgrasveld komt.
Veel onderhoud wordt zelf uitgevoerd: velden rollen, slepen en prikken. Voor dit laatst is een prikroller
aangeschaft. De beregeningsinstallatie is opgeknapt en de bosmaaier is vervangen. Daarnaast is er een
overeenkomst afgesloten met KIA om bepaalde onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk uit te voeren.

Kantine:
Met een groep van 15 vaste vrijwilligers word de kantine (zoveel mogelijk) bemand, ondersteund door
ouders en spelers. De meeste diensten kunnen worden gevuld. Echter de zaterdagochtenden en de
laatste dienst op zaterdagmiddag is soms moeizaam in te vullen.
Met ingang van dit seizoen hield Zwanie van Noord zich bezig met de planning. Aan het einde van het
seizoen heeft zij aangeven hiermee weer te stoppen. Voor het seizoen 2017-2018 zal opnieuw gezocht
moeten worden naar iemand de planning op zich wil nemen. Totdan neemt Wilma Oldejans de zaken
zoveel mogelijk waar.
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Met de vaste kantinemedewerkers heeft er 2x een overleg plaatsgevonden en heeft er een tapcursus
plaatsgevonden, georganiseerd door Heineken.
Het kantine beleidsplan is herzien en up-to-date.

Vrijwilligers:
Het aantal vrijwilligers dat zich wil inzetten voor Vitesse’63 neemt gestaag af. Dit baard het bestuur
grote zorgen. Voor diverse taken zijn dringend vrijwilligers nodig. Velen zijn in het afgelopen seizoen
benaderd voor een taak, slechts enkele taken werden (deels) ingevuld. Voor het seizoen 2017-2018 zal
het bestuur nadenken hoe hier mee om te gaan. Momenteel is er dringend behoefte aan:
Kantinemedewerkers, gastheer/vrouw, jeugdcoördinator, lid activiteitencommissie, trainer dames 2,
leider/trainer jeugd, bestuurslid (technische zaken, secretaris) en organisator zaalvoetbal JO7-JO9
Gelukkig kan Vitesse ook rekenen op vele vaste vrijwilligers die er met zijn allen voor zorgen dat er
wekelijks met veel plezier gevoetbald kan worden en na afloop van de wedstrijd gedronken kan worden
in onze kantine.
Namens het bestuur en al haar leden: bedankt!
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