
         
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum: 20 juni 2019 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: kantine v.v. Woudia 



Ereleden v.v. Woudia 
 

• Maarten van der Vlugt 
• Piet (PC) Beerepoot 
• Simon Slot sr. 
• Klaas Broers 
• Cees Koomen 
• Lou Sijm 
• Marus Koomen 
• Jan Brandsen 
• Simon Korse 
• Antoon Kors 
• Jan Leeflang 
• Wim Ravenek 
• Aad Kors 
• Rik Zilver 
• Gerard Stam 
• Leo Boekweit 
• Dick Hoogeboom 
• Henk Elling 
• Harry Kors 
• Koos Schipper 

 
Leden van verdienste v.v. Woudia 

• Bart Wijnker 
• Linda van Puffelen 
• Maarten Appelman 
• Piërre Koopman 
• Ton Dekker 
• Carlo Stap 
• Aad van Diepen 

  



Uitnodiging 
 
Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging Woudia. 
 
Datum: donderdag 20 juni 2019 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: kantine v.v. Woudia 
 
 
Agenda 
 

1. Opening/voorwoord van de voorzitter 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2018 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
4. Jaarverslagen van de wedstrijdsecretaris en de jeugdcommissie 
5. Financieel verslag boekjaar 2018 
6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie 
7. Vaststelling contributie 2019-2020 
8. Goedkeuring begroting 2020 
9. Presentatie Missie & Visie 
10. Samenstelling bestuur 2019-2020 
11. Club van 50 
12. Rondvraag 
13. Afronding met bloemen en sluiting 

  



Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste leden, vrijwilligers en ereleden van v.v. Woudia. 
 
Het seizoen 2018-2019 zit er weer op. Het was een lang seizoen dit jaar, maar wel met een 
kampioen, Woudia 5. Een knappe prestatie van deze jongemannen. Het kampioensfeest 
werd groots gevierd in de kantine samen met ons vlaggenschip Woudia 1 en met diverse 
oud-Woudia 1-spelers die elders voetballen en uiteraard de supporters. Ook op deze zondag 
hebben we afscheid genomen van een vaste waarde bij Woudia 1 namelijk Wijert Beemster. 
Een man met het Woudia-hart op de juiste plaats en met een instelling waar menigeen een 
voorbeeld aan kan nemen! Dank hiervoor.  
 
Na één seizoen gaat Frank Knijn stoppen. Wij zijn Frank zeer erkentelijk dat hij weer een 
eenheid van de groep gemaakt heeft. Het was niet eenvoudig voor de trainer. Het veld was 
dit seizoen erbarmelijk slecht. Daardoor liepen de mannen al snel achter de feiten aan. Veel 
wedstrijden gingen niet door met tal van redenen, dan is het niet eenvoudig. Uiteindelijk is 
Woudia op de 7e plaats geëindigd. Hoe het met de andere elftallen is gegaan vindt u elders 
in dit boekje/op de site. Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente en hebben we de 
toezegging dat in seizoen 2022-2023 we in aanmerking komen voor een kunstgrasveld. 
 
Dat de sport aan het veranderen is ontkomen wij als voetbalverenging ook niet aan. De 
beleving en het tijdstip zijn allemaal zaken waar wij als vereniging ook mee te maken krijgen. 
En daarbij komt het als een olievlek naar ons toe dat de zondagcompetitie wordt ingeruild 
voor de zaterdagcompetitie. Het zijn allemaal zaken waar wij als bestuur jullie als leden hard 
nodig hebben. Wat wil jij als lid, geef dit aan en ga met ons in gesprek.  
 
Dat er ook veel gaat veranderen in Westwoud was te zien bij de presentatie afgelopen 
donderdag in de Schalm. Er komt een nieuw MFA en bij de oude school ‘De Regenboog’ 
komen een aantal woningen. Wat niet benoemd werd is dat Woudlust gesloopt gaat worden 
en dat daar ook nieuwe woningen gebouwd gaan worden. De gemeente heeft aangegeven 
dat wij in onderhandeling met de woonstichting moeten gaan om een eventuele nieuwbouw 
van ons complex te kunnen realiseren. Dit gaan wij ook doen, maar dan met de gemeente. 
Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Tot slot wens ik eenieder een fijne vakantie toe en hoop jullie allen weer te begroeten op 
onze mooie club v.v. Woudia. 
 
Jan Jong 
Voorzitter 
 
  



Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2018 
 
Aanwezig:  -  Bestuursleden Aad van Diepen, Kevin Bruggink, Barry Koopman, Carlo Stap, 

Patrick de Boer, Leonie de Haan, Ilona de Boer, Anja van den Oudenrijn, Jan 
Jong en Jeroen Pronk; 

- 26 leden, ereleden en vrijwilligers;  
Afbericht:   -  Er zijn 16 afberichten ontvangen, waaronder die van de ereleden Gerard 

Stam, Henk Elling en Harry Kors alsmede van één van de hoofdsponsors Boy 
Schouten.   

 
1. Opening 

Voorzitter Jan Jong opent de vergadering en heet allen van harte welkom waaronder de 
ereleden, hoofdsponsor, de leden en de bardames. Allereerst geeft Jan aan dat er in zijn 
voorwoord een foutje staat: Cees Bennis is in december overleden en niet in januari. 
Vervolgens geeft hij aan dat er veel positieve zaken zijn geweest, maar ook enkele 
mindere en daar gaan we dan weer mee aan de slag om deze op te lossen. De kantine is 
onder handen genomen en dit komt de gezelligheid ten goede. Op donderdagavond ging 
de selectie wel eens te lang door en dat is opgelost door De Schalm: Roel Zilver en Giel 
Neefjes staan nu achter de bar. Tenslotte is zustervereniging DTS dit jaar 70 jaar 
geworden vandaar dat Woudia een cadeau heeft gegeven: een muurschildering van het 
logo van DTS zal worden geplaatst.       

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2017 

Er zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
  
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. Patrick de Boer doet een aantal mededelingen, maar 
begint met de waardering uit te spreken voor de maandagochtendploeg en er volgt 
applaus. Er zijn op het complex en in de kantine veel zaken veranderd/gebeurd: er zijn nu 
4 vlaggenmasten, er is een nieuwe zitbank in de kantine, met het nieuwe alarm gaat het 
goed, van het scorebord was de afstandsbediening weg, de vaatwasser wordt 
gerepareerd, een kassa met pin is gerealiseerd, ClubTV is gelanceerd, op het 
trainingsveld krijgen we LED-verlichting. De terugverdientijd van de reeds aangeschafte 
zonnepanelen is korter dan in eerste instantie berekend, deze is nu 3,5 jaar.   
 
Kevin Bruggink geeft aan dat de commerciële zaken goed gaan. Er zijn een aantal 
evenementen georganiseerd die geslaagd waren. Voor de organisatie hiervan hopen we 
een feestcommissie te krijgen van 3 à 4 personen. Inzake de nieuwe AVG-wetgeving zijn 
we voor 99% klaar en voor wat betreft de nieuwe website is er feedback geweest en er 
zijn wat verbeterpunten. Met de sponsorcommissie willen we nog actiever worden en 
met het nieuwe programma Sponsit hopen we meer grip te krijgen. Voor de mannen bij 
de poort hopen we een sponsor te vinden voor nieuwe jassen.   
 

4. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 
Leonie de Haan doorloopt eerst alle teams van Woudia 1 tot en met de veteranen. In het 
boekje heeft zij over elk team een stukje geschreven. Gemiddeld is het een zwaar 
seizoen geweest voor de senioren, met name Woudia 1 kon dit seizoen weinig 
hoogtepunten beleven. Helaas is van alle coaches alleen Arnoud Rijpkema aanwezig 



zodat er dit keer geen aanvullende toelichtingen zijn op de prestaties en ontwikkelingen 
van de teams. Leonie bedankt de coaches voor de goede samenwerking en verder geeft 
zij aan dat er ook een goede communicatie was met alle andere vrijwilligers zoals de 
kassadiensten, de veldkeuringen en de terreindiensten. Iedereen bedankt voor hun 
inzet!  
Het regelen van de scheidsrechters is nog steeds een taak van Jan en hij geeft aan dat 
het behoorlijk lastig is om het elke week rond te krijgen. Mochten jullie potentiëiile 
scheidsrechters weten dan hoort hij het graag. Alle ingezette scheidsrechters worden 
weer bedankt! 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 
Voorzitter Aad van Diepen begint zijn verhaal met het overlijden van Frank Stam (vader 
van jeugdlid Barre) medio november. Vervolgens vertelt hij over de wijzigingen van de 
KNVB in het pupillenvoetbal en het mobiele digitale wedstrijdformulier. Diverse zaken 
worden nog opgenoemd zoals verandering Champions League (ook wedstrijden bij 
Woudia), zaalvoetbal, spelregelbewijs en pupil van de week. Helaas zijn er dit seizoen 
geen kampioenen. Er zijn heel veel activiteiten georganiseerd zoals bijv. het 
jeugdtoernooi en de voetbal2daagse (nieuwe organisatie). Alle activiteiten staan 
opgesomd in het boekje van de jaarvergadering net als het verslag van de 
jeugdcommissie en een terugblik op het jeugdseizoen van 2017-2018. 
Voor wat betreft de samenstelling van de jeugdcommissie zijn er een aantal 
veranderingen. Michel Koppes, Wendy Zwan en Aad zelf stoppen. De opvolgers zijn 
Sandra Balk (jeugdvoorzitter), Mark Neefjes (jeugd- en trainingscoördinator) en Marco 
Snip (toernooicoördinator). De afscheidnemende commissieleden worden bedankt voor 
hun bewezen diensten en de goede opvolgers worden welkom geheten. Aad bedankt 
iedereen met wie hij de afgelopen 13 jaar vanuit de jeugdcommissie heeft 
samengewerkt.        

 
5. Financieel jaarverslag boekjaar 2017 

Ilona de Boer heeft samen met Anja van den Oudenrijn het penningmeesterschap van 
Paul Deken overgenomen. Ze hebben een goede takenverdeling gemaakt. Ilona heeft de 
jaarrekening gemaakt en vertelt dat het boekjaar goed verlopen is. Er zijn veel 
investeringen geweest en dat zien we terug in de cijfers. 
Ilona neemt de winst- en verliesrekening door en gaat in op de afwijkende posten. De 
overige baten zijn bijv. gedaald vanwege de Deen-actie die in 2016 nog aanwezig was. 
Daarnaast is de kantineomzet behoorlijk gestegen dus dit is positief. Ook in 2018 is deze 
stijging verder gegaan. Vanwege de eerder genoemde investeringen zijn de 
afschrijvingen gestegen. Ook de contributies en abonnementen zijn gestegen door de 
website, Fox en Sportlink, deze tarieven stijgen.      
Er zijn verder geen vragen op het financiële jaarverslag 2017. 

 
In het boekje hebben Ilona en Anja nog aandacht geschonken aan diverse zaken, tevens 
bedanken zij hierbij alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen voor wat 
betreft de financiën. 
 
 
 



6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie 
Dirk van Kampen en Jan Caspers hebben de administratie en cijfers gecontroleerd. Dirk is 
gevraagd om in te vallen en reserve Jan is dus ook ingezet. Dennis Kuipers en Sipke de 
Vries waren namelijk niet in de gelegenheid. Dirk meldt dat ze op een goed verzorgde 
avond bij Anja hebben gezeten en alle stukken hebben ingezien. Het zag er allemaal 
keurig uit. De cijfers zijn hierbij goedgekeurd.    
Jan Caspers is voor volgend jaar weer bereid om de kascontrole te doen. Als tweede en 
reserve zullen Dennis Kuipers en Sipke de Vries weer gevraagd worden, deze waren 
immers dit jaar afwezig.  
 
Korte pauze 

 
7. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019 

Het bestuur stelt voor om de contributies gelijk te houden. Dit wordt door de leden 
goedgekeurd. 

 
8. Goedkeuring begroting 2019 

In het jaarboekje is de begroting voor 2019 opgenomen. Ilona geeft aan dat er in de 
begroting rekening gehouden is met de geplande investeringen. Verder geeft Ilona aan 
dat ze de kas “bewaken met hun leven”. 
Maarten Appelman vraagt of er in deze begroting ook rekening gehouden is met 
vervanging van de geluidsinstallatie buiten? Patrick antwoord dat deze hier nog niet in 
zit, maar het is ons inderdaad ook opgevallen dat deze niet vlekkeloos werkt. Het 
bestuur bespreekt deze vraag in de volgende vergadering. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld. 

 
9. Samenstelling bestuur seizoen 2018/2019  

 
Aad van Diepen en Carlo Stap zijn aftredend volgens rooster en beiden zijn niet 
herkiesbaar. Patrick de Boer is tevens aftredend en wel herkiesbaar. 
 
De functie van secretaris is helaas nog vacant. We zijn wel in gesprek met een kandidaat. 
Indien er overige kandidaten zijn, dan hoort het bestuur dit graag. Er zijn overigens geen 
tegenkandidaten voorgedragen voor de betreffende functies.   
 
Voor de functie van jeugdzaken wordt Sandra Balk voorgedragen. Patrick de Boer is dus 
herkiesbaar als lid accommodatiebeheer. 
 
De voorzitter brengt de voorgedragen bestuursleden Sandra en Patrick apart ter 
stemming. De leden applaudisseerden beide keren luid en de vergadering gaat unaniem 
akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling. Helaas is dit op dit moment nog 
geen voltallig bestuur, maar een nieuwe secretaris zullen we vinden. 
 

10. Club van 50 
Jan neemt het woord en geeft aan dat hij contact heeft gehad met Rob de Decker. De 
club van 50 is behoorlijk actief geweest en heeft behoorlijk veel bijgedragen aan de 
diverse investeringen. Daarom wordt eerst de hand nu op de knip gehouden. Het FIFA-



toernooi blijft Cv50 wel sponsoren. Woudia wordt bedankt voor het mooie reclamebord 
langs de lijn. Michel Koppes, Rob de Decker en Jeroen Schouten worden bedankt voor 
hun inzet. Er zijn verder geen vragen vanuit de zaal. 
 

11. Rondvraag 
- Leo Boekweit merkt op dat de velden op maandagochtend te vroeg worden gemaaid, 

het heeft dan geen zin meer om de slidingplekken etc. te herstellen. Leo vraagt of er 
niet meer op maandagochtend gemaaid kan worden maar daarna. Patrick gaat dit 
verzoek neerleggen bij de gemeente. 

-  Maarten Appelman heeft een vraag over het MFA (Multi-Functionele 
Accommodatie). De gemeente heeft nu een plan waarbij Woudia alleen gebruik zou 
kunnen maken van de faciliteiten in de zaal, maar verder schiet Woudia er niets mee 
op. Heeft Woudia niet alle kans verloren om alle clubs op één locatie te huisvesten? 
De accommodatie is straks aan vervanging toe en deze kans loop je nu mis. Jan 
antwoordt dat hij samen met Kevin ook heel betrokken is bij de werkgroep 
Omnivereniging en dat Woudia betrokken is geweest bij de ontwikkelingen van een 
MFA. In verband met de keuze van de MFA in het centrum van het dorp is het niet 
mogelijk om Woudia hierheen te verplaatsen, verplaatsing naar de dorpskern is 
onmogelijk. Teleurstellend is dat het Woudia-bestuur de uitkomst in de krant moet 
lezen en notitie moet nemen dat er maar contact opgenomen moet worden met 
woningstichting ’t Grootslag over de toekomst van Woudlust. Jan eindigt met de 
opmerking dat er heel veel zaken gaan plaatsvinden in de toekomst en hier zit de 
accommodatie ook bij, we blijven er heel kort op zitten. Wellicht op een andere 
manier, maar het komt goed. Koos Schipper vraagt of de accommodatie ook in het 
meerjarenplan is opgenomen. Kevin geeft aan dat dit er ook in staat, er zijn meerdere 
opties. 

- Dick Hoogeboom geeft aan dat ClubTV nooit aan staat en anders is er alleen voetbal 
te zien op de TV’s. Er is geen programma etc. Kevin geeft aan dat er een vacature is 
en dat er werk van gemaakt wordt. Het heeft inderdaad nog niet goed 
gefunctioneerd, maar het komt goed. 

-     Linda van Puffelen stelt dat er nog steeds veel volk achter de bar komt en dit is niet 
prettig werken voor de mensen achter de bar. Linda wil graag een poortje of iets 
dergelijks. Jan geeft aan dat het destijds in het bestuur is besproken, maar we gaan 
het er nog een keer over hebben.    

-     Dick Hoogeboom geeft aan dat de velden heel slecht waren/zijn vanwege de droogte. 
Het is belabberd! Patrick geeft aan dat hij afgelopen week veel contact heeft gehad 
met de gemeente en ze hebben geantwoord dat het goed komt. Maar het klopt dat 
er veel te laat beregend is (dit wordt ook bevestigd door gemeentemedewerker op 
het veld). Simon Korse vult aan dat de spelers vinden dat ook het trainingsveld erg 
slecht is. Patrick vervolgt dat hij sowieso met de wethouder in gesprek gaat over de 
velden en dan zal hij dit ook meenemen. Wel geeft hij aan dat de velden aan het 
einde van het seizoen altijd minder zijn. Maar we moeten er flink achteraan blijven 
gaan om de gemeente scherp te houden. Peter Boekweit merkt nog op dat er ook 
sprake is geweest van achterstallig onderhoud. Er was heel veel onkruid etc. en hier 
is pas deze week actie op ondernomen door de gemeente. Patrick gaat ook dit 
oppakken.     



-     Leo Boekweit vraagt wat het spelregelbewijs inhoud? Aad geeft aan dat spelers vanaf 
17 jaar verplicht zijn om dit spelersbewijs te hebben. Deze kunnen ze halen door een 
aantal vragen in te vullen via internet.  

-     Joris de Boer geeft aan dat het eerste doel op het A-veld scheef staat. Patrick meldt 
het elk  jaar aan de gemeente en zal dat dit keer ook weer doen. 

 
12. Afsluiting met dankwoorden en bloemen 

Aansluitend krijgen diverse personen bloemen (of deze worden nog bezorgd) en ze 
worden bedankt voor hun inzet voor Woudia, in willekeurige volgorde: 

- De bardames Linda van Puffelen en Edith de Boer. Edith wordt nog eens extra 
bedankt voor haar inzet, ze heeft gezorgd voor productverbetering in de kantine 
en is Woudiaan in hart en nieren. 

- Elma Sijm staat elke week weer paraat voor het maken van foto’s. 
- Alex Esmeijer is fotograaf bij o.a. evenementen en draait veel kantinediensten, is 

een soort vliegende keep en helpt Woudia vaak uit de brand in de kantine. 
- Maarten Appelman maakt het programmaboekje bij de thuiswedstrijden van 

Woudia 1. 
- Gerard Stam voor zijn rol als elftalbegeleider, er zijn veel selectiezaken en 

ontwikkelingen geweest waarbij Gerard het bestuur en de selectie heeft 
geholpen. 

- Meriam Schouten en Sanne van Meegdenburg voor het jarenlang 
kantinediensten draaien, helaas stoppen ze er mee. 

- De donderdagavond kantineploeg: Roel Zilver en Giel Neefjes. 
- Annie Sijm voor meer dan 30 jaar wasvrouw van Woudia 1. 

 
Aad van Diepen en Carlo Stap worden door het bestuur aangemerkt als lid van 
verdienste. Aad heeft totaal 13 jaar in de jeugdcommissie gezeten, 6 jaar als 
trainingscoördinator en 7 jaar als jeugdvoorzitter, heeft dus ook 7 jaar in het 
hoofdbestuur gezeten. Verder is hij actief geweest als jeugdtrainer of begeleider en 
organiseert hij diverse zaken zoals bijvoorbeeld het minutenspel en het kratje trap. 
Carlo heeft 9 jaar in het hoofdbestuur gezeten, eerst 3 jaar als lid selectiezaken en 6 
jaar als secretaris. Verder geeft hij training aan de jeugd en zit hij al jarenlang in de 
mixcommissie. Vanuit de zaal wordt voor beiden geapplaudisseerd.  

 
12. Sluiting   

Jan Jong bedankt iedereen voor zijn komst. Helaas was de opkomst niet hoog, mede 
door het warme weer waarschijnlijk. Je kan echter ook veronderstellen dat het goed gaat 
met de vereniging als er minder leden naar de vergadering komen. 
Omstreeks 21.20 uur sluit de voorzitter hiermee deze algemene vergadering. 

 
Carlo Stap 
Secretaris 
  



Ingekomen stukken en/of mededelingen 
 
Indien aanwezig worde deze behandeld tijdens de jaarvergadering. 
  



Jaarverslag wedstrijdsecretaris 
 
Woudia 1 ging dit jaar onder de bezielende leiding van Frank Knijn en Gerard Stam fris van 
start. Met wat nieuwe aanwas vanuit de jeugd was er weer een goede mix van ervaring en 
gretigheid. De resultaten zijn dan in het algemeen ook beter te noemen als het vorige 
seizoen. De eerste periode werd er iets meer gewonnen dan de tweede periode. Het heeft 
uiteindelijk de 7e plek in de vierde klasse opgeleverd van de in totaal 13 teams. En daarmee 
zijn ze iets hoger geëindigd als vorig jaar. 8 wedstrijden verloren, 6 gelijk en 10 gewonnen. 
Met als leuke uitschieter de 14-0 winst tegen WMC 1 en tegen de uiteindelijke nr.1 in de 
poule, KSV, is gelijk gespeeld en slechts met 1-0 verloren.  
Een jaar waar toch weer veel is geleerd en een opwaartse lijn is te zien. Waar afscheid is 
genomen van ervaren spelers en ook de trainer. Maar ook nu weer nieuw talent klaar staat 
voor het nieuwe seizoen. En gaan ze met de nieuwe trainer Edwin Degenaars weer nieuwe 
kansen tegemoet. 
 
Woudia 2 onder leiding van John de Haas kende net als vorig jaar een zwaar seizoen. Ga er 
ook maar aan staan om vanuit de selectie ook in het tweede team een goede mix te vinden. 
John heeft ook dit jaar weer de schouders er onder gezet en geprobeerd het voetbalplezier 
erin te houden. Helaas zat het resultaat er niet in en zijn ze op de onderste plek beland. 3 
wedstrijden gewonnen, 1 gelijk en 14 verloren. Gauw afsluiten en volgend jaar met een 
nieuwe samenstelling weer nieuwe kansen en zal Pascal Hendriks het stokje van John 
overnemen.  
 
Woudia 3, het team van Hans Stap, draait ook dit jaar stevig mee in hun poule. Een team 
met veel ervaring. Zij zijn op de 5e plek geëindigd van de 12. Het verschil tussen de nrs. 2 t/m 
5 is minimaal en dus had Woudia 3 ook zomaar 2e kunnen eindigen. Dat zegt genoeg over de 
kwaliteit. Van de 22 wedstrijden uiteindelijk 12 gewonnen, 5 gelijk en 5 verloren. Soms flink 
gewonnen, bv. 8-2 tegen SEW en ook dit seizoen veel gescoord. Voor volgend seizoen dus 
weer genoeg uitdaging met niet al te veel wijzigingen in het team zoals het er nu uitziet. Dus 
wie weet dan een flinke stap naar boven! 
 
Woudia 4 ook dit jaar onder leiding van Robert van der Zwaan. Net als vorig jaar op de 4e 
plek. In deze poule wordt in juni nog volop gespeeld t.o.v. andere teams. Niet alles is dus nog 
beslist. Alles gaat dit jaar wel net nog iets beter als vorig jaar. Van de 22 wedstrijden nu al 15 
gewonnen, 2 gelijk en 5 verloren. Er wordt ook weer volop gescoord, bv. 8-4 tegen West-
Frisia, 8-0 tegen HOSV, 8-1 tegen KGB. Gewoon een uitstekend seizoen. Volgend jaar met 
enige versterking van oud-selectiespelers zal ook hier de lijn misschien wel omhoog gaan. 
 
Woudia 5 van Bart Oud is de favoriet van Woudia dit jaar. Kampioenen!! Vanaf het begin 
namen zij gelijk de leiding en er is gedurende het seizoen nauwelijks verandering in geweest. 
Met overtuiging hebben ze het kampioenschap binnengehaald. Van de 24 wedstrijden zijn er 
18 gewonnen, 3 gelijk en 3 verloren. Met 8 punten verschil op de nr. 2 de terechte 
kampioen. Zij trapten het seizoen af met een 7-0 en 11-0 winst. Pas in maart kwam de eerste 
verlieswedstrijd. Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen. De aanmeldingen stromen binnen 
voor het 5e, dus het team zit barstensvol talent en nieuwe kansen. Waar eindigt dit?? 
 



Woudia 45+ team van Arnoud Rijpkema en met ondersteuning van Piet Smit. Een vaste 
ploeg spelers. Net als andere jaren nu ook een najaars- en voorjaarscompetitie. 
Vergelijkbare resultaten met vorig jaar. Het najaar werd in september en oktober prima 
gestart. Uiteindelijk van de 10 wedstrijden 4 gewonnen, 2 gelijk en 4 verloren. Op een 8e 
plek geëindigd van de 12. Maar de verschillen tussen de 4e en 8e plek zijn minimaal, dus kan 
het zomaar anders zijn. Het voorjaar werd weer prima gestart met overwinningen maar 
gaandeweg zakten ze iets meer weg. Uiteindelijk op een 6e plek van de 8. Waarbij er 6 
werden gewonnen en 8 verloren. Ook volgend seizoen gaan deze noeste veteranen door 
voor nieuwe ronden en gezelligheid op en rond het veld! 
 
Woudia VR 1 met de begeleiding van Jeroen Braas en verzorgster Pauline Rood. Vorig jaar na 
de winterstop ingestroomd in een poule buiten de regio. Hier konden ze in ieder geval op de 
zondag starten en kijken wat hun mogelijkheden en kansen waren. Dit jaar konden ze 
starten in een poule in de regio. Gaandeweg met meer ervaring en wat nieuwe dames 
hebben ze een prima seizoen achter de rug. Met een 9e plek van de 12 een stijgende lijn 
omhoog. Van de 22 wedstrijden zijn er nu toch maar mooi 5 gewonnen, 2 gelijk en 15 
verloren. Voor komend seizoen kunnen ze toch weer rekenen op versterking en zullen we de 
dames dus gewoon weer terugzien op de velden van Woudia en genieten van hun 
aanwezigheid en gezelligheid! 
 
Al met al kunnen we concluderen dat Woudia over de gehele lijn het prima doet. En de 
meeste teams laten t.o.v. vorig jaar een stijgende lijn zien. Het belangrijkste van een kleine 
dorpsvereniging is om het sportieve belang te mixen met het sportplezier. En waar ook 
aandacht is voor het sociale contact en gezelligheid op het Woudiaterrein. Dit hebben we 
genoeg momenten mogen ervaren. Extra sfeer door bijdrage van livemuziek was merkbaar. 
Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie en zeker ook tijdens de laatste thuiswedstrijd van het 
eerste team, waar tegelijkertijd Woudia 5 het kampioenschap kon vieren en de VIP-mensen 
van de dorpsveiling konden meegenieten van een zeer gezellige zondag. 
 
Jan heeft het afgelopen seizoen weer een beroep mogen doen op de scheidsrechters, die 
van groot belang zijn voor het begeleiden van de thuiswedstrijden. Deze groep is nog steeds 
niet zo groot maar onze dank daarom des te groter dat zij steeds klaar staan. Dat geldt 
tevens voor de vrijwilligers van de kassadienst, keuringsdienst van de velden, de 
kantinedienst die ook de terreindienst voor hun rekening nemen. Maar ook alle begeleiders, 
mensen van de maandagochtendploeg en iedereen die een bijdrage levert om Woudia te 
laten draaien. Communicatie blijft het toverwoord tussen alle partijen. Uiteraard dank voor 
de inzet en aanwezigheid van alle vrijwilligers op welke manier dan ook! Zonder deze 
mensen is er geen vereniging mogelijk, dat is wel iets wat we ons mogen blijven realiseren 
en dus ook moeten blijven uitspreken. 
 
Alvast een hele fijne vakantie uiteraard! Wij zien u graag terug in het nieuwe seizoen, langs 
de lijn of op het veld! 
 
Leonie Brandsen 
Wedstrijdsecretaris 
  



Jaarverslag Jeugdcommissie  
 
Op vrijdagavond 31 augustus was de openingsavond voor de jeugdteams. De tenues en 
andere spullen werden uitgereikt en er waren diverse activiteiten georganiseerd. Het was 
een leuke en gezellige avond en de volgende dag ging meteen voor de meeste jeugdteams 
de bekercompetitie van start. De velden hadden wel wat last van de droogte gehad maar 
waren goed te bespelen. Tijdens de eerste seizoenshelft bleef het heerlijk voetbalweer en 
zijn er bijna geen wedstrijden in de regen gespeeld. Ook richting de winterperiode bleven de 
velden goed genoeg, zodat er (behalve 1x keer de wedstrijden van de Champions League 
wegens kou en harde wind) op zaterdag geen jeugdwedstrijden afgelast hoefden te worden. 
Na de winterstop kwam koning winter alsnog even langs en duurde het een paar weekjes 
voordat alles weer lekker op gang kwam, maar daarna gingen alle teams weer lekker aan de 
bak in de voorjaarscompetitie. Deze liep dit jaar over een iets langere periode waardoor een 
aantal teams begin juni nog hun laatste wedstrijden speelden. Ook waren er diverse teams 
die geen lekker wedstrijdritme hadden doordat er voor hun een aantal weekenden geen 
wedstrijden ingepland stonden. Maar het was bijna alle weekenden goed "voetbalweer", er 
werd dan ook lekker gevoetbald!   
 
Champions League 
Het samenwerkingsverband tussen S.C. Spirit'30, WSW Voetbal, De Valken en Woudia t.b.v. 
de competitie voor onze jongste spelertjes, de mini's, speelt sinds vorig seizoen de 
wedstrijden bij alle deelnemende verenigingen. De mini-teams zijn daardoor veel vaker bij 
ons op het complex bewonderen. We hadden zelf geen goede doeltjes voor deze 
leeftijdscategorie en hebben deze tijdelijk van De Valken mogen gebruiken. Dit seizoen 
hebben we 4 nieuwe doeltjes aangeschaft en hebben onze jongste toppers nu prachtige 
doeltjes.     
 
Jeugd voor de jeugd 
Wij als jeugdcommissie zijn blij en ook trots dat we diverse jeugdleden en jongere senioren 
hebben die zich voor de Woudia-jeugd willen inzetten. Bijvoorbeeld door het organiseren 
van (of helpen bij) de jaarlijkse voetbal2daagse in de herfstvakantie, het Fifa-toernooi of 
coachen tijdens het zaalvoetbaltoernooi. Ook geeft een aantal jongens training aan een 
jeugdteam, coacht een team, fluit een wedstrijd of is lid van de jeugdcommissie. Hier zijn we 
blij mee! 
 
Zaalvoetbal 
We hebben dit jaar opnieuw met 2 teams meegedaan aan de zaterdagmiddag 
zaalvoetbalcompetitie van Bot Meubelen. De spelers beleven hier veel plezier aan en 
worden er ook betere voetballers van.  
    
Jeugdsportpas 
We hebben dit seizoen voor de eerste keer meegedaan met de jeugdsportpas. De 
jeugdsportpas geeft de leerlingen van groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om bij een 
sportvereniging 4 lessen te proberen zonder lid te worden. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met een sport en te kijken of dit bij je past. We hebben diverse 
aanmeldingen hiervoor ontvangen, dus dat was een hele leuke ervaring! Ook zijn er nadat de 
jeugdsportpas afgelopen was enkele deelnemers lid geworden.  
 



Spelregelbewijs 
Alle spelers die zijn geboren in 2001 moesten uiterlijk begin dit seizoen hun spelregelbewijs 
behalen. Een aantal spelers zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben dit vlot afgerond. 
Een aantal andere spelers kwam helaas wat later, of zelfs pas na diverse waarschuwingen 
vanuit de KNVB en aansporingen door ons, op gang. Uiteindelijk heeft iedereen het afgerond 
en het spelregelbewijs behaald.  
 
Trainersavond bij Spirit 
In oktober hebben 2 van onze jeugdtrainers meegedaan aan een van de landelijke 
jeugdtraineravonden welke o.a. bij SC Spirit in Hoogkarspel werd gegeven. Zij hebben hier 
leuke en goede praktische tips en trucs opgedaan om in de jeugdtrainingen toe te passen.  
 
Pupil van de week 
In de winterperiode was er tijdelijk geen pupil van de week. Enerzijds omdat we wat minder 
aanwas van jeugdleden hebben, anderzijds omdat het in de winterperiode te koud is om als 
pupil langs het veld te zitten. Daarom was er in de winterperiode (november t/m maart) 
tijdelijk geen pupil van de week. Vanaf april is er voor de thuiswedstrijden weer een pupil 
van de week uitgenodigd. 
 
Kampioenschappen 
Afgelopen seizoen konden we in december 2 najaarskampioenen huldigen; de JO19-2 en de 
JO11-1. In juni hadden we ook nog een voorjaarskampioen om in de bloemetjes te zetten; de 
JO15-1. Mooie resultaten voor deze teams en hun trainers en begeleiders! Wij bedanken 
bloemenhandel Paul Jong voor de bossen bloemen welke men weer beschikbaar heeft 
gesteld voor de huldiging van de kampioenen. 
 
Wijziging samenstelling jeugdcommissie 
Aan het eind van het seizoen 2018-2019 stoppen Heleen Korver en John de Haas als lid van 
de jeugdcommissie. Beiden hebben zij jarenlang deel uitgemaakt van de jeugdcommissie en 
heel veel voor onze jeugdleden georganiseerd! Heleen spant hierbij de kroon met 11 
"dienstjaren" als JC-lid! Naast het werk als JC-lid regelde Heleen ook al die jaren het 
wedstrijdsecretariaat voor de jeugd en was zij vrijwilligerscoördinator jeugd. John was naast 
JC-lid ook jeugd- en trainingscoördinator en is ook van diverse teams coach en/of trainer 
geweest. Wij vinden heel het jammer dat we deze ervaren krachten moeten missen! Een 
aantal van de werkzaamheden en taken zijn opnieuw verdeeld of vervallen en gelukkig 
hebben we een goede opvolger gevonden in de persoon van Rob Huisman. Wij zijn Heleen 
en John heel veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet en wensen Rob veel succes en 
plezier bij het werk voor de jeugdcommissie.  
 
Activiteiten: 

- Het jeugdtoernooi op 2 juni 2018 is weer heel goed verlopen. Er waren genoeg 
aanmeldingen om goed gevulde poules te maken. Het weer was iets minder, maar de 
sfeer was prima. Het was een zeer geslaagde dag. 

- Na het mixtoernooi werd er op 3 juni gestreden om de penaltybokaal voor de JO8, 
JO9 en JO10. Na een spannende strijd bleek Thijmen Huisman de beste schutter te 
zijn en mag hij zich een jaar lang de Woudia-penaltykampioen noemen!  



- In 2018 hadden we geen team in de leeftijdsklasse JO11 om mee te doen met het 
internationale jeugdtoernooi in Abbehausen in Duitsland. Deelname aan dit toernooi 
is een mooie jaarlijkse traditie en een fantastische ervaring voor de jeugdspelers, 
coaches en hun supporters! Afgelopen seizoen helaas dus niet, maar in het weekend 
van 21-23 juni 2019 gaat de JO11 weer naar Abbehausen.  

- De woensdag na de kermis werd de jaarlijkse flessenactie weer gedaan. Er zijn door 
de jeugd weer vele flessen en kratten opgehaald. Deze zijn opgeslagen bij en 
uitgesorteerd door de fam. Laan, waarvoor onze dank. Ook dank aan alle gevers! 
Deze actie heeft ruim EUR 870,-- opgeleverd 

- Op de dinsdag en woensdag in de herfstvakantie was de jaarlijkse voetbal2daagse. Er 
was weer een grote belangstelling, er waren ca. 55 aanmeldingen. De dagen waren 
goed gevuld met trainingen, quiz en wedstrijdjes. De organisatie van de 
voetbal2daagse is in handen van een aantal enthousiaste jongeren die een goede klik 
met de jeugdspelers hebben. Het waren weer 2 zeer geslaagde dagen. Heel veel dank 
daarom aan de organisatoren en iedereen die bij de voetbal2daagse heeft 
meegeholpen! 

- De dag na de voetbal2daagse gingen veel jeugdspelers naar de bekerwedstrijd 
Bergen 1 - Woudia 1. Het was een bus vol en de sfeer zat er goed in bij de supporters, 
maar helaas heeft het Woudia niet naar de overwinning geholpen.  

- Ook dit jaar kwam Sinterklaas weer langs bij de spelers van de Champions League, de 
JO8 en JO9. Met paard en wagen van de familie Wiering arriveerde hij bij de kantine. 
Om de beurt mochten alle spelertjes even bij Sint komen en voor iedereen had hij 
een speciaal woordje. Na het snoepen van de nodige pepernoten, het zingen van de 
sinterklaasliedjes en het vertonen van de voetbalkunsten, kregen alle kinderen een 
kado van de sint. Aan de blijde gezichtjes te zien waren deze naar de zin! 

- Begin december gingen de jeugdspelers van de JO15-1, MO17-1 en de JO19-2 lopen 
voor de jaarlijkse kerststerrenactie. Deze actie heeft ook dit jaar weer een mooi 
bedrag opgeleverd. Dank aan de rijders, lopers en kopers!  

- Het zaalvoetbaltoernooi op zaterdag 22 december in De Sluis was een mooie start 
van de kerstvakantie voor de jeugd en tevens een mooie afsluiting van het 
kalenderjaar.  

- Dit seizoen kreeg de JO14 nieuwe tenues uitgereikt. Sponsor hiervan is Nexus. Nexus 
is ook al vele jaren sponsor van een ander jeugdteam. Wij zijn heel blij met zulke 
trouwe sponsors! Wij bedanken onze sponsor en ook de sponsorcommissie voor het 
rondmaken van de sponsorovereenkomst. 

- Diverse coaches hebben met hun team al een teamactiviteit in de winterperiode 
gedaan. Een aantal teams gaat nog een activiteit doen als mooie afronding van het 
voetbalseizoen 

- Op 15 maart werd het FIFA-toernooi 2019 gespeeld. In de middag voor de jongste 
spelers en in de avond voor de oudere spelers. Er was veel animo om mee te doen en 
er werd zeer fanatiek gespeeld op de X-boxen! 

- Op 11 juni is nog onze afsluitende jeugdtrainers- en jeugdbegeleidersavond. Er wordt 
dan terug gekeken op het afgelopen seizoen, de voorlopige teamindeling voor het 
komende seizoen wordt bekend gemaakt en er wordt afscheid genomen van de 
jeugdtrainers, -begeleiders en JC leden welke na dit seizoen gaan stoppen.  



- Op 15 juni zal ons Deen jeugdtoernooi 2019 nog plaatsvinden. Er zijn dit jaar weer 
voldoende aanmeldingen in de diverse poules dus we hopen weer op een mooi en 
gezellig toernooi. 

- Op 16 juni zal er na het mixtoernooi door de JO8-, JO9-, JO10- en JO11-jeugd 
gestreden worden om de penaltybokaal 

- In het weekend van 21-23 juni doet de JO11 mee aan het internationale toernooi in 
Abbehausen 

 
Sandra Balk 
Jeugdzaken 
  



Financieel verslag boekjaar 2018 
 
Het jaar 2018 was een jaar met veel investeringen. Toch is het jaar 2018 afgesloten met een 
positief resultaat van € 2.044,--. Het financiële jaarverslag is als bijlage bij dit boekje gevoegd. 
 
Voor de kantine is in januari een kassasysteem met pinautomaat aangeschaft. Gezien de 
huidige ontwikkelingen in het betalingsverkeer kon Woudia niet achterblijven en was de 
aanschaf van een pinautomaat daarbij zeer wenselijk. De kantine heeft een hogere omzet dan 
het jaar ervoor gerealiseerd. Mede door het pinapparaat en het kassasysteem, maar voor het 
belangrijkste deel door de enthousiaste inzet van de kantinecommissie en alle vrijwilligers die 
de bardiensten draaien. 

In de kantine is het meubilair gemoderniseerd door het aanschaffen van hoge tafels en langs 
de muur een steigerhouten zitbank met zit- en sierkussens. In februari zijn er op het terrein 
nieuwe vlaggenmasten geplaatst met hulp van Henk Elling. 

In samenspraak met de voetbalverenigingen, de Valken en Spirit, zijn met de steun van de 
gemeente Drechterland, de oude lampen rondom het trainingsveld vervangen door LED-
verlichting. Dit geeft een aanzienlijk betere lichtopbrengst en levert een besparing van de 
energiekosten op.  

In juli is in het clubgebouw het leidingwerk aangepast i.v.m. het legionellabeheer. 
Tegelijkertijd zijn er 2 nieuwe boilers geplaatst; in het ballenhok en in de keuken. Ook zijn de 
tapkranen in de kleedkamers vervangen. 

Zoals ieder jaar is het materiaal vervangen en aangevuld. Dit jaar gaat het om een 6-tal 
jeugddoelen, (mini)doelnetten, kleding en ballen. Tevens is de nieuwe schoenenborstel 
gesponsord door de Firma Out.  
 
De CVV heeft bij de opening van het jeugdvoetbalseizoen een sportgatendoek van 5 x 2 m 
gesponsord.  
 
Dit jaar is er het computerprogramma Clubcollect aangeschaft voor het innen van de 
contributies. Helaas heeft de inning van de gelden later plaatsgevonden dan gewenst was; dit 
had te maken met enorme opstartproblemen. Het aankomend seizoen zal de inning eerder in 
het seizoen plaatsvinden. 

Voor de sponsorcommissie is het programma Sponsit aangeschaft. Een gebruikersvriendelijk 
en overzichtelijk beheerprogramma van de sponsoren.  

Een aantal nieuwe sponsoren hebben een bord langs het hoofdveld laten plaatsen te weten 
Mammoet woongigant en Visser en Duijn. Helaas heeft Adviesburo WFS besloten om de 
tribunesponsoring te beëindigen. 
 
Verder willen wij iedereen bedanken voor hun inzet: 
- alle vrijwilligers die geholpen hebben met de loterij, minutenspel, flessenactie,    
  kerststerrenactie, donateuractie en de gemeenschapsveiling; 
- Bart Schaper voor de verzorging van de aangifte loonbelasting en andere zaken. 
- de kantinecommissie, die bestaat uit Edith (inkoop), Jeroen (vrijwilligers kantinediensten),  
   Patrick (inrichting ), Marike voor het eerste half jaar van 2018 en Edith voor het 2e halfjaar.  
   (financiën en kasbeheer), Kees en Dora en Elma (kasbeheer).  



- de CVV, sponsors en donateurs 
- sponsorcommissie bestaande uit Kevin, Maarten en Boy.  
- de vele, vele vrijwilligers, die wij niet genoemd hebben. 
 
Op deze manier dragen we met z’n allen een steentje bij en samen zorgen we ervoor dat de 
contributie laag kan blijven. 
 
Tijdens de jaarvergadering kunnen we nog het een en ander toelichten en eventuele vragen 
beantwoorden. 
 
Ilona de Boer en Anja van den Oudenrijn 
Penningmeester 
 
 
  



Verslag van de kascontrolecommissie 
 
Tijdens de jaarvergadering zal de kascontrolecommissie verslag doen van haar bevindingen. 
  



Contributie 2019-2020 
 
Dit jaar stelt het bestuur van Woudia voor om de contributie voor aankomend jaar gelijk te 
houden voor alle leden ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Indien op de jaarvergadering de leden hiermee instemmen zal de contributie voor het 
seizoen 2019 / 2020 als volgt samengesteld zijn (op basis van leeftijd op 1 januari 2019).  
 

Leeftijdscategorie 
Automatische 

incasso 
Senioren dames / 
heren € 145,00  
16/17 jarige* € 110,00 
14/15 jarige* € 100,00  
12/13 jarige* €  90,00 
10/11 jarige* €  80,00  
    8/9 jarige* €  75,00  
    6/7 jarige* €  70,00 
Champions Leaque 
7x7 dames  

€  45,00 
       €  40,00 

   
 * leeftijd van het kind op 1 januari van het jaar van de incasso 
 
Reserveleden € 20,-- plus € 6,- per (gedeeltelijk) gespeelde wedstrijd. 
7x7 Dames € 40,-- per seizoen of € 6,-- per wedstrijd 
 
De leden, die een factuur ontvangen, dienen deze te betalen voor de datum, die wordt 
vermeld in de mail/brief. 
 
Bij de mensen, die een gele of rode kaart hebben ontvangen en een automatische incasso 
hebben afgegeven, zal er 2x per jaar worden geïncasseerd. Indien geen automatische incasso 
is afgegeven, worden er, per aanmaning € 5,- extra kosten in rekening gebracht. 
 
Anja van den Oudenrijn 
Ilona de Boer 
Penningmeester 
  



Begroting 2020 
 
Baten   Begroting  

   2020 
    

Hoofdbestuur  61.000 
    

Redaktiecommissie 0 
    

Kantinecommissie  64.000 
    

Totaal   125.000 

    
    
Lasten   Begroting  

   2020 
    

Hoofdbestuur  96.000 
    

Redaktiecommissie 0 
    

Kantinecommissie  27.000 
    

Explotatieresultaat  2.000 
    

Totaal   125.000 
 
  



Samenstelling bestuur 
 
Bestuurssamenstelling seizoen 2018-2019 
 
Jan Jong    voorzitter 
Theo Quist   secretaris 
Ilona de Boer &  penningmeester 
Anja van den Oudenrijn 
Leonie de Haan  wedstrijdsecretaris (seniorenzaken) 
Sandra Balk   lid (jeugdzaken) 
Barry Koopman  lid (technische zaken selectie) 
Jeroen Pronk   lid (algemene zaken) 
Patrick de Boer  lid (accomodatiebeheer) 
Kevin Bruggink  lid (commerciële zaken) 
 
Volgens het rooster zijn Jan Jong (voorzitter) en Kevin Bruggink (lid commerciële zaken) 
aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.  
 
In verband met het tussentijdse vertrek van Barry Koopman is een vacature ontstaan voor lid 
technische zaken selectie. Het bestuur is druk doende voor een passende invulling hiervan te 
zorgen. 
 
Als nieuw bestuurslid wordt Theo Quist voorgedragen als secretaris. 
 
Beoogde bestuurssamenstelling seizoen 2019-2020 
 
Jan Jong    voorzitter 
Theo Quist   secretaris 
Ilona de Boer &  penningmeester 
Anja van den Oudenrijn 
Leonie de Haan  wedstrijdsecretaris (seniorenzaken) 
Sandra Balk   lid (jeugdzaken) 
Vacature   lid (technische zaken selectie) 
Jeroen Pronk   lid (algemene zaken) 
Patrick de Boer  lid (accomodatiebeheer) 
Kevin Bruggink  lid (commerciële zaken) 
 
Voordracht voor eventuele tegenkandidaten kan plaatsvinden, mits deze voordracht is 
ondertekend door tenminste acht seniorenleden. Deze voordracht dient uiterlijk vijf dagen 
voor de Algemene ledenvergadering in het bezit te zijn gesteld van de secretaris. 
  



Club van 50 
 
Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Club van 50. 
  



BIJLAGE: Financieel jaarverslag 2018 
 

      
BALANS 
PER 

       
AKTIVA       
  2018    2017 
Vaste aktiva      
Gebouwen 127.480    140.303 
Materialen en installaties 12.605    4.747 

       
Vorderingen      
Hoofdbestuur 9.949    8.056 
Kantinecommissie 4.161    3.149 

       
Voorraden      
Hoofdbestuur 550    992 
Redactiecommissie 0    0 
Kantinecommissie 4.705    2.292 

       
Liquide middelen      
Kas  2.594    1.638 
Banksaldi  78.008    83.506 

       
  240.052    244.683 

       
       

       
 

      
31 
DECEMBER 

       
PASSIVA       
  2018    2017 
Eigen vermogen      
Verenigingskapitaal begin boekjr 164.191    156.081 
Exploitatieresultaat 2.044    8.110 
Verenigingskapitaal einde boekjr 166.235    164.191 

       
Voorzieningen      
Voorzieningen 67.080    74.180 

       
       
Schulden op korte termijn      
Hoofdbestuur 5.266    6.307 

       
Kantinecommissie 1.471    5 

       
       
  240.052    244.683 

 
 



Lasten  2018  2017 
Hoofdbestuur    
Afschrijvingen 15.582  13.785 
Energiekosten en telefoon 6.596  5.592 
Vaste lasten en verzekering 5.188  4.931 
Huren en pacht 4.007  3.528 
Diensten derden en sociale lasten 22.239  24.699 
Onderhoud en klein materiaal 7.753  3.973 
Sportmaterialen 9.030  4.835 
Organisatiekosten 12.986  15.909 
Afdracht KNVB 7.059  6.200 
Contributies en heffingen 4.285  3.880 
Overige kosten en bankkosten 1.471  1.220 
Onkosten en uitgaven Club v 
Vijftig 58  554 

  96.254  89.106 

     
Redactiecommissie    
Bankkosten 0  58 
Onderhoud kopieermachine 0  0 

  0  58 

     
Kantinecommissie    
Inkopen  26.512  25.697 
Diverse kosten en bankkosten 280  91 

  26.792  25.788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TOELICHTING OP DE BALANS 2018  
     
     
  2018  2017 
Vorderingen    
Hoofdbestuur    
     
Donateurs en acties 150  150 
Club van Vijftig 545  545 
Lotto, Toto en diversen 330  1.895 
Contributies nog te 
ontvangen 4.367  950 
Reclameborden  4.400  4.350 
Rente  6  11 
Commissie sportmaterialen 151  155 

     
     
     
  9.949  8.056 

     
Liquide middelen    
Kas     
Hoofdbestuur 450  239 
Kantinecommissie 1.853  1.108 
Club van Vijftig 291  291 

  2.594  1.638 

     
Banksaldi     
Hoofdbestuur 71.674  76.184 
Kantinecommissie 3.037  5.164 
Club van Vijftig 2.747  2.158 
Kruisposten 550  0 

  78.008  83.506 

     
     
Schulden op korte termijn    
Hoofdbestuur    
Vooruitontvangen 
sponsoring 2.270  5.705 
Bankkosten 18  13 
Loonheffing 91  443 
Diversen  194  136 
Vrijwilligersvergoeding 758  10 
Huur  1.935   
  5.266  6.307 

     
Kantinecommissie    
Bankkosten 21  5 
Inkopen  1.450  0 

  1.471  5 
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Opbrengsten 2018  2017 

     
Hoofdbestuur    
Contributies 26.051  27.720 
Donateurs en acties 1.849  2.873 
Club van Vijftig 1.100  595 
Lotto en Toto 528  613 
Loterij en entree 1.783  2.097 
Reclameborden incl. tribune 16.146  16.214 
Vrijval voorzieningen subsidies 7.100  7.100 
Rente  6  11 
Subsidie Gemeente 
Drechterland 2.878  2.675 
Overige diverse baten 3.142  2.625 

  60.583  62.523 

     
     
     
Redactiecommissie    
     
Werkzaamheden voor derden 543  750 

  543  750 

     
     
Kantinecommissie    
Omzet  63.964  59.789 

 
 


