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Jaarverslag voetbalvereniging Blauw-Wit ‘81 2016-2017
De Moer, 17 september 2017
Beste leden van de voetbalvereniging Blauw-Wit ‘81,
Door middel van dit (jaar)verslag bericht ik u namens het bestuur van de v.v. Blauw-Wit ’81 over de
meest noemenswaardige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het seizoen 2016-2017. In
dit verslag legt het bestuur tevens verantwoording af over het gevoerde beleid.

De bestuurssamenstelling
Het bestuur van v.v. Blauw-Wit ’81 had bij aanvang van het seizoen 2016-2017 de volgende
samenstelling:






Peter Jansen
Anton Beerens
Martijn Claassen
Berry Verheijden
Ad van Beek

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Administratie, wedstrijdzaken en KNVB
Onderhoud en velden

Het bestuur is tijdens afgelopen seizoen verder ondersteund door de diverse commissies en onze
vaste vrijwilligers voor het dagelijks onderhoud, geven van training, leiders en de vele andere
vrijwilligers, die op ad-hoc basis diensten voor de vereniging hebben willen verrichten.
Op 12 november 2016 is oud bestuurslid en erelid Gerrit Klijs op 80-jarige leeftijd overleden. Gerrit
Klijs was van 1990 tot 2015 als vrijwilliger actief bij Blauw Wit ’81. Voor zijn inzet bij Blauw-Wit ’81
ontving Gerrit in november 2014 de gouden waarderingsspeld van de KNVB. Voor zijn jarenlange
vrijwillige activiteiten voor onze club werd Gerrit tijdens de Lintjesregen 2015 benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Het gevoerde beleid
Na vorig jaar al op nul uit te zijn gekomen zijn we er dit jaar in geslaagd om zonder MPW iets boven
nul uit te komen. MPW inkomsten zijn ingezet om de kosten voor de ondergrondse beregening van
het hoofdveld te bekostigen.
We gaan proberen deze trend door te zetten om zo te proberen om zo een stabiele situatie te
creëren.
Het bestuur ziet zich als taak de juiste randvoorwaarden te creëren voor het bedrijven van de
voetbalsport in de volle breedte. Het bestuur heeft hier als volgt invulling aan gegeven:
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Vrijwilligers / commissies
Een vereniging, zo ook de onze, dankt haar bestaansrecht aan de aanwezigheid van vrijwilligers. Zij
zijn en blijven de spil van onze vereniging. Bijzonder trots zijn we als we kunnen vaststellen dat we
binnen onze vereniging over veel vrijwilligers kunnen beschikken, zowel voor wat betreft het
voetbaltechnisch gedeelte, als voor wat betreft de commissies. Wel is het zo dat we nog op zoek zijn
naar leiders/trainers voor de jeugd en ook onze scheidsrechters zijn steeds dunner gezaaid.
Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft het zwaar gehad afgelopen seizoenen. Bedrijven zijn steeds minder
geneigd om iets te sponsoren en dit heeft impact op ons sponsorbestand. Omdat er geen nieuwe
hoofdsponsor gevonden kon worden zijn we nu sponsor contracten aangegaan met diverse
subsponsors:






Rene Verboven
HAC Jansen
Hultermans
’t Maoske
TJ Interieurs

De sponsorcommissie wil Brouwers Groenaannemers bedanken voor de sponsoring van de afgelopen
jaren en dat ze nu het 2e elftal sponsoren en het jaarlijkse jeugdkamp.
Activiteitencommissie

Deze commissie regelt de feesten en activiteiten in de kantine en bestaat uit Willen van Strien, Nick
Jansen en Anouk Panis. Ze hebben diverse goede feesten organiseert. Ook de buurt is tevreden over
de tijdige communicatie.
Beheren en uitbaten van de kantine

De kantine commissie met Ankie van Dongen heeft een goed seizoen gedraaid met een uitstekende
omzet. Ze heeft er mede door een winstmarge van 41% voor gezorgd dat we een goed financieel jaar
hebben gehad. Ankie doet dit echter alleen dus hulp is zeer welkom.
Onderhoud velden en gebouwen

Alle werkzaamheden op en rond het veld werden gecoördineerd door Ad van Beek. Tiny Klijn en Sjef
de Rooij nemen de taak op zich om de velden te belijnen. Gerard Kennekens heeft zoals gewoonlijk
de beregening van de velden en het consul voor zijn rekening genomen.
Onder leiding van Eric Kuijpers is dit seizoen kleedkamer 2 helemaal gerenoveerd. Het dak is
vernieuwd, er is vloerverwarming gelegd, alle muren en vloer zijn opnieuw getegeld en alles is
geschilderd. We danken Eric en het hele klusteam voor hun inzet ze hebben super werk geleverd.
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Moers Pinksterweekend

Ook dit jaar wordt er weer door een grote groep enthousiaste mensen gewerkt aan een nieuw MPW
weekend. Onder leiding van Nol Broeders worden er al vroeg in het seizoen diverse werkgroepen aan
het werk gezet om zo een prachtig feest te kunnen neerzetten met Pinksteren.
Ook dit jaar weer op het achterste veld en met een nog uitgebreidere lichtshow. Dat dit een extra
stimulans is blijkt uit het aantal bezoekers want het was nog nooit zo druk op de avonden.
Hemelvaartstoernooi

Elk jaar weer een terugkomend toernooi met een druk programma en een flink feest op het einde.
Trudy Verkleij was de kartrekker en zorgde met de andere vrijwilligers er weer voor dat er een prima
toernooi georganiseerd wordt. Het feest is op z’n Blauw-Wits, kei gezellig maar zonder problemen.

Voetbal zaken
Technische commissie

Reinert Jansma is toegetreden als voorzitter. Het is een druk seizoen geweest met een paar flinke
uitdagingen, maar zeker ook mooie successen. Zo moesten we op zoek naar een nieuwe
hoofdtrainer, keeperstrainer en keeper voor het eerste elftal, hebben we de indeling van de
jeugdteams tijdens de winterstop flink op de schop moeten gooien en hebben we moeten
constateren dat het besef van normen en waarden aan het afnemen is.
Gelukkig stonden daar ook hele mooie zaken tegenover zoals het invullen van de bovengenoemde
vacatures, maar ook die van technisch jeugdcoördinator door Martijn Rijnders. Het organiseren van
een zeer succesvolle proeftraining voor mini’s onder leiding van Trudy Verkleij. En natuurlijk het
kampioenschap van de dames die hiermee overtuigend laten zien dat je door plezier in het voetbal
op de eerste plaats te zetten mooie resultaten kunt boeken.
Vooruit kijkend naar volgend seizoen hebben we weer een aantal mooie doelen gesteld. De
technisch jeugdcoördinator is samen met de hoofdtrainer een basis trainingsprogramma aan het
opstellen toegespitst op de afzonderlijke leeftijdscategorieën binnen de jeugdteams. Enerzijds als
doel om een stukje kwaliteit van de training te waarborgen en anderzijds om het oppakken van de rol
als trainer van een jeugdteam laagdrempeliger te maken. We merken dat er een aantal potentiële
vrijwilligers zijn die graag training zouden willen geven maar niet goed weten hoe ze dat aan moeten
pakken. Met behulp van dit trainingsprogramma proberen we die mensen zo goed mogelijk te
faciliteren.
Verder zijn we een gedragscode aan het opstellen die aan het begin van volgend seizoen uitgereikt
gaat worden. Zoals eerder genoemd merken we dat het besef van normen en waarden wat te
wensen over laat. Dit uit zich in ongewenst gedrag op de training en in de kleedkamer, kuddegedrag
en negatieve uitlatingen in Whatsapp groepen en gebrek aan respect voor je teamgenoten. Met deze
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gedragscode proberen we dat besef weer terug te krijgen en geven we trainers, leiders en ieder
ander die sociaal betrokken is bij de club handvatten om leden hier op aan te spreken.
Helaas zullen we het als Technische Commissie volgend jaar zonder Toon Stokkermans en Bob
Baijens moeten doen. Bob vervulde de rol van technisch coördinator voor de heren seniorenteams.
Onder andere heeft hij in nauw overleg met de technisch coördinatoren van de jeugdteams de opzet
bepaald van heren 2 vanuit de toenmalige A-jeugd. Ook heeft Bob de lead genomen in een klein
team van vrijwilligers bij het aantrekken van nieuwe spelers en de nieuwe hoofdtrainer.
Heren 1

Het eerste elftal heeft zijn ups en downs gehad maar eindigt op een hele goede 5e plaats.
Trainer van het 1e elftal Toon Stokkermans stopt einde seizoen na 4 jaar. Toon heeft heel veel voor
onze club heeft gedaan, zowel bij de senioren maar ook de jeugd. Hiervoor willen we hem nogmaals
bedanken. Toon wordt opgevolgd door Joey Verhoeven als nieuwe trainer van het 1e elftal.
Ook onze keeperstrainer Wilbert Baans is er na 15 jaar mee gestopt en wil meer tijd besteden aan
zijn gezin. Ook Wilbert maakte voor velen van ons deel uit van de club en ook hem wil ik graag hierbij
nog een keer noemen . Wilbert ook jij bedankt voor die mooie jaren.
Voor het seizoen 2017-2018 ziet de technische staf er als volgt uit:






Trainer:
Leiders:
Assistent scheidsrechter:
Verzorger:
Keeperstrainer:

Joey Verhoeven
Koen Herman en Rene Oosterwaal
vacature!
Carlo Peters
Maik van den Kieboom

Sportieve prestaties
Senioren








Heren 1
Vrouwen 1
Heren 2 zat
Heren 2 zon
Heren 3
Heren 4

5e plaats
1e plaats promotie
5e plaats
7e plaats
8e plaats
8e plaats

JO19-1
MO19-1
JO17-1

11e plaats
2e plaats
10e plaats

Jeugd
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JO15-2
JO13-1
JO11-1
JO9-1
JO9-2

Secretaris

Penningmeester

Website

5e plaats
6e plaats
5e plaats
5e plaats
5e plaats

Georganiseerde (Neven)activiteiten
Gedurende het afgelopen seizoen zijn een aantal activiteiten georganiseerd, zoals:













Startdag jeugd
Afsluitdag jeugd
Carnaval
Jeugdkamp
Worstenbroodactie
MPW
JO15 naar Zeeland
Sinterklaasavond
De sfeervolle nieuwjaarsreceptie
Jvdh jeugdtoernooi, kerstzaalvoetbaltoernooi en hemelvaartstoernooi
Vrijwilligersavond
Diverse quizzen

Al deze activiteiten zijn door de inzet van vrijwilligers in diverse werkgroepen tot stand gekomen.
JO15-teams naar zeeland in herfstvakantie

Op woensdag 26 oktober in de herfstvakantie was het zover. Beide JO15 teams ging op bezoek bij
een Zeeuwse selectie. Het was wel vroeg op, om
6.30 uur verzamelen bij Blauw-wit’81. Met
meerdere auto’s op weg naar Cadzand.
Trainen op het strand en twee wedstrijdjes tegen
de teams van de Zeeuwse club. Een hele leuke maar
vermoeiende dag. ’s-avonds onderweg uit eten bij
de Mac en weer op huis aan. Het was zeker voor
herhaling vatbaar!
Een superleuke herfstochtend met Nelson de Kok bij Blauw-Wit’81

Vrijdag 28 oktober 2016 was Nelson de Kok te gast bij Blauw-Wit ‘81 in De Moer. Veel leuker kan een
vrije dag in de Herfstvakantie niet zijn als je van voetbal houdt.
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Kerst zaalvoetbal

Georganiseerd door Bart van Laarhoven. Ook dit jaar heeft de jeugd van Blauw-wit’81 tijdens de
kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi afgewerkt. Alle jeugd teams waren goed vertegenwoordigd
tijdens deze leuke en gezellige dag. Mede dankzij de vele vrijwilligers, hebben alle jeugdleden veel
plezier beleeft aan het zaalvoetballen.

Voetbal wijzigingen
De KNVB kondigde het afgelopen seizoen een paar grote wijzigingen aan voor het huidige seizoen.
Allereerst het jeugdvoetbal. Gefaseerd krijgen we te maken met nieuwe spelvormen en nieuwe
spelregels. Alle veranderingen zijn gericht op het vergroten van het spelplezier bij onze jonge leden.
Tweede verandering betreft de afhandeling van wedstrijdzaken. Alle betrokkenen zullen hiervoor
gebruik moeten maken van de app Wedstrijdzaken. Voor verenigingen zaak om de
ledenadministratie op orde te hebben.

Afsluitend
Alle vrijwilligers die zich het afgelopen verenigingsjaar op welke wijze dan ook voor de club hebben
ingezet worden daarvoor hartelijk bedankt. De vele werkzaamheden komen veelal voor rekening van
een relatief kleine groep vrijwilligers. Ook voor het komende jaar hoopt het Bestuur dat toch weer
voldoende vrijwilligers bereid zijn het vele werk in de diverse bestuurstaken, commissies en op
andere gebieden te verrichten.

Anton Beerens namens bestuur v.v. Blauw-Wit ‘81
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