JAARVERSLAG – VERENIGINGSJAAR – 2017/2018

Algemeen
Onderstaand volgt een kort verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van
de RKVV Schijf gedurende het afgelopen seizoen.
Bij aanvang van afgelopen seizoen telde onze vereniging 320 leden, waarvan er 73 als
rustend lid en 104 als jeugdlid geregistreerd stonden. Dit is een kleine stijging in vergelijking
met vorig jaar. Het bestuur was als volgt samengesteld: Paul Suijkerbuijk (voorzitter +
kantinebeheer), Evelien Hack (secretaris), Sven Arink (penningmeester), Jan Naalden
(accommodatie), Erwin Damen (wedstrijdsecretariaat), Mieke Godrie (nevenactiviteiten), Rob
Adriaensen (sponsoring) en Gerard Suijkerbuijk (jeugdzaken).

Terugblik op de sportieve prestatie van de senioren
Heren 1
Voor heren 1 was het een droomjaar. Tegen het eind van het seizoen werd het nog
spannend maar op de laatste speelronde wed het welverdiende kampioenschap binnen
gehaald.
Heren 2
Schijf 2 heeft tot de winterstop mee gedaan om het kampioenschap. Helaas kon dit na de
winterstop niet worden doorgezet. Al met al zijn ze wel keurig op een 4e plek geëindigd met
28 punten.
Heren 3
Schijf 3 eindigde onder in de middenmoot. met 17 punten eindigde ze op een 7e plaats.
Bezetting was door blessures geregeld een probleem bij heren 3. In overleg met de andere
overige elftallen stond iedereen wekelijks met genoeg op het veld.

Heren 4
Heren 4 wisten 11 punten bij elkaar te sprokkelen gedurende het seizoen en eindigde
daarmee op een 11e plaats.
Heren 5
Een mooie 5e plaats voor heren 5 aan het eind van het seizoen. Met 22 gespeelde
wedstrijden haalde ze 39 punten. Ondanks zelf geen vaste keeper te hebben werden ze
regelmatig geholpen door keepers van andere elftallen.
Dames 1
Dames 1 had een zwaar seizoen. Onder leiding van Ton van dongen kon niet voorkomen
worden uit de degradatiezone te blijven. Na 3 rondes nacompetitie werd er de laatste
wedstrijd verloren. Komend seizoen zal dames 1 uitkomen in de 2e klasse.
Dames 2
De start van het seizoen was erg goed. Ze draaiden goed mee in de top van het klassement.
Helaas werd er na de winterstop geen punt meer gehaald en eindigde ze op een 9e plaats
met punten.
Dames 3
Niet alleen de heren maar ook dames 3 werd kampioen in de 5e klasse. Met 52 punten was
het kampioenschap niet meer te omzeilen.

Algemeen
2017/2018 was een prachtig mooi seizoen. Met kampioenschappen voor Heren 1 en Dames
3. Vooral het kampioenschap van heren 1 is historisch te noemen. Nooit eerder speelde
Schijf in de derde klasse. De spanning is nooit groter geweest, en de apotheose aan het
einde van het seizoen toen de wedstrijd tegen Internos, die in twee keer moest worden
afgewerkt, werd gewonnen, was onvergetelijk. Een absoluut hoogtepunt uit in onze historie.
De sterke onderlinge vriendschappelijke band die we met elkaar hebben werd in de winter
nog even duidelijk toen een van onze spelers een zwaar ongeluk kreeg. Even stond de
wereld stil en dan weten we ook weer dat voetballen allemaal maar relatief en ondergeschikt
is. Gelukkig is Bas weer aan het herstellen en staat ie inmiddels weer op het veld.
De club staat er verder goed op. Het kampioenschap gaf Schijf sportief én financieel een
fijne impuls. Het ledenaantal blijft op peil net boven de 300, en gelukkig krijgen we ook de
jeugdteams goed bezet. De accommodatie wordt goed onderhouden door onze actieve
klusploeg die nu wekelijks op dinsdagochtend aan de slag zijn. We hebben een nieuwe
hoofdsponsor kunnen strikken en regelmatig vieren we een leuk feestje in de kantine zodat
de inkomsten op peil blijven. Een paar extra scheidsrechters zou fijn zijn, maar verder
hebben we geen klagen.
Als ik dan vanuit mijn functie als voorzitter naar de toekomst kijk heb ik geen zorgen. Het
enige zorgpuntje is misschien de verhouding die we met sommige van onze tegenstanders
hebben. Ik zou willen dat we met alle clubs een gezonde sportieve relatie hebben. Het
mogen best onze rivalen zijn, maar ik merk soms dat rivaliteit om dreigt te slaan naar
vijandigheid. En vijanden hebben we liever niet.

Ledenadministratie
Ook dit Jaar is de ledenadministratie weer verzorgd door Rulke Arink-Jaspers. Nieuwe leden
kunnen het aanmeldformulier op de website downloaden en volledig ingevuld inleveren bij
Rulke of bij 1 van de andere bestuursleden. Alle vragen betreffende de ledenadministratie
kunnen bij Rulke Arink-Jaspers weggelegd worden. Ze is te bereiken op het volgende
mailadres: ledenadministratie@vvschijf.nl. Graag aandacht voor het afmelden van
sportactiviteiten of lidmaatschap. Dit wordt vaak vergeten en brengt onnodige kosten voor
jezelf als voor de vereniging met zich mee.

Financieel
Het jaar 2017-2018 is niet alleen op sportief gebied een topseizoen, ook financieel hebben
we een uitzonderlijk goed jaar achter de rug. Waar vorig jaar nog een verlies van € 7.800
behaald, hebben we seizoen 2017-2018 afgesloten met een winst van € 9.700.
Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kantine inkomsten. Tot
april 2018 zaten we nog op het niveau van voorgaand jaar, maar het kampioenschap van
Heren 1 en het langere seizoen heeft voor een eindsprint gezorgd.
Daarnaast hebben we de alsmaar stijgende kosten redelijk onder controle kunnen houden.
Er zijn geen significante tegenvallers in het jaar geweest. Wel zijn de afschrijvingskosten
verder gestegen, aangezien
er bewust is gekozen om in afgelopen jaren forse investeringen te doen, zoals de renovatie
van de WCs, de aanschaf van zonnepanelen, volledige renovatie kleedkamer 3 en de
aanschaf van een zonneboiler. Hierdoor hebben wij ons sportpak in de afgelopen
jarenenorm verduurzaamd. Alle investeringen zijn met eigen middelen verricht.
We voorzien echter wel dat achterstallig onderhoud aan het sportpark ook in de komende
jaren gaat leiden tot aanvullende kosten en hopen dit te compenseren met een stijging van

de inkomsten en diverse kleinere kostenbesparingen. De begroting voor het seizoen 20182019 laat geen tekort zien wanneer de onderhoudskosten onder controle kunnen blijven en
er geen verdere reducties van subsidies gaan plaatsvinden. We zijn ons echter wel bewust
dat de kantine inkomsten onder druk kunnen gaan staan mede door het ontbreken van
derby’s bij Heren 1 dit seizoen. We houden de resultaatontwikkelingen dus ook komend
seizoen weer goed in de gaten.

Activiteiten
Afgelopen voetbaljaar bestond de activiteitencommissie uit Jan van Overveld, Geert
Verdaasdonk, Fleur Suijkerbuijk, Rob Verpalen, Jorn van Dijk, Mieke Godrie, Lotte van
Nijnatten en Yvonne van Nijnatten.
We zijn dit jaar begonnen met een geslaagd ‘Oktoberfest’ op zondag 29 oktober. Na afloop
van de wedstrijd SCHIJF 1-SAB 1 was er nog volop gezelligheid in de kantine met een SABse zanger en liters bier. Daarna een 11e vd 11e feest op 19 november met de aftrap van de
wedstrijd SCHIJF-VVR door Prins Peter. Dit jaar was er op 3 december een Schijf 1Sprundel 1 ‘Pietenparty’. Gevolgd door op 8 december de VV SCHIJF voetbalquiz, wat met
15 teams jaar na jaar een succes blijkt te zijn.
Na op 17 december ‘het winterkampioensfeest’ te hebben gevierd met vele glaasjes
Glühwein, werd op 7 januari de nieuwjaarsborrel gehouden in de kantine. Onder het genot
van een drankje, hapjes en muziek was het een gezellige gelegenheid voor leden en
sponsoren om elkaar een goed 2018 te wensen.
Topdrukte op zaterdagavond 3 februari tijdens ‘het VV SCHIJF Darttoernooi’. Volle bak met
bijna 20 teams. Drukke weken voor de kantine met op 8 april de ‘After pasen party’ na de
wedstrijd Schijf-Wernhout en de ‘Zure matten Party’ op 15 april na Schijf 1- Achtmaal.
In mei werd afgetrapt met het Familievoetbaltoernooi op de 11e, gevolgde door de kaderdag
op de 27e. Helaas werd DE kampioenswedstrijd afgelast! Wel is er heerlijk gebarbecued door
alle leden, sponsoren en vrienden van VV Schijf en is er gefeest of de Champions- league
werd gewonnen. De donderdag erna herkansing voor DE wedstrijd van het jaar: Schijf
Internos: Het Vervolg. Het gevolg is bij ons allen bekend! Volop gezelligheid, blije spelers en
supporters, bier en natuurlijk DE schaal! 16 juni is het Kampioensfeest van 31 mei nog eens
dunnetje overgedaan met het Kampioenenfeest, compleet met een receptie en een Special
Gast. Al met al een feestseizoen om niet snel te vergeten.
Alle activiteiten worden gepromoot via de facebookpagina, e-mails naar leden en via de
website. Hieronder een concept-versie van het programma voor het komende seizoen

Sponsoring

In het seizoen 2017/2018 hebben we in totaal € 13.022 aan sponsor inkomsten
ontvangen. Dit is met name hoger dan voorgaande jaren doordat er geen kosten
waren voor materiaal bij Heren 1. Maar dit seizoen was tevens het laatste seizoen
van de Schipper Groep als hoofdsponsor, zij stoppen na 3 seizoenen met de
hoofdsponsoring en blijven aan als bordsponsor. Namens het bestuur zijn wij de
Schipper Groep hartelijk dankbaar voor hun sponsoring in de afgelopen jaren.
Hierdoor moesten we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en die is gevonden
dankzij Jorn Jochems in de vorm van de Zuid-Nederlandse Ramenfabriek (ZNR). Zij
zullen de komende vijf jaar de hoofdsponsor van RKVV Schijf zijn, en gedurende
deze periode op het shirt prijken van Heren 1. Daarnaast ontvangen zowel de Dames
1 en 2 in het komende seizoen nieuwe tenues. Dames 1 wordt gesponsord door
Martens Loonwerken, en ontvangen daarnaast nieuwe trainingspakken gesponsord
door Van den Broek bestratingen. In het huidige sponsorbestand is er slechts een
sponsor gestopt maar daarnaast zijn er ook nieuwe sponsoren namelijk Café de

Coop en Castelijn Stukwerken. De verwachting voor seizoen 2018/2019 is een
sponsoropbrengst van € 11.000, dat is met name lager dan afgelopen jaar doordat er
voor Heren 1 nieuw materiaal is besteld.

Kantine
Vanuit de kantine is er weinig nieuws te melden. De inkomsten zijn stabiel en de verwachting
is dat dat zo blijft. We zijn in gesprek met een andere leverancier, dus mogelijk komt de
drank in de toekomst van een andere brouwer. De kantinebezetting is vooralsnog op orde.

Wedstrijdsecretariaat
Trainingsopkomst 2016-2017
Vrouwen 1
1.
Karen Naalden
72
2.
Macy Verschuren
70
3.
Kelly Verschuren
68
Heren 1
1.
Robin van Nijnatten
2.
Gerben Potters
3.
Kiske Martens
Heren 2
1.
Tim van Nijnatten
1.
Marijn Naalden
2.
Toby Naalden

58
58
56

Accommodatie
In het seizoen 2017-2018 stond op de planning om kleedkamer 4 grondig te renoveren.
Echter gedurende het begin van dit seizoen, bleken de boilers van kleedkamer 2 en
kleedkamer3 “op instorten te staan”.
Er is toen in het bestuur besloten om de renovatie van kleedkamer 4 uit te stellen en in de
winterstop te investeren in een nieuwe warmwater installatie. I.v.m. duurzaamheid is toen
gelijktijdig gekozen om gebruikt te maken van de warmte van de zon. Dit houdt in dat er nu
een groot vat water (1000 liter) staat voor het warme water en de verwarming van kantine en
kleedkamer. Dit water wordt verwarmt d.m.v. de zon en bijgestookt met aardgas.
Kleedkamer 4 wordt nu waarschijnlijk gerenoveerd in de zomerstop van 2019.
De klusploeg, o.l.v. Bart Kerstens, bestaat inmiddels uit 13 man en ze gaan vanaf dit seizoen
iedere dinsdag ochtend klussen i.p.v. 1 keer per 2 weken.
Ondanks de droge zomer liggen de velden er nog redelijk bij, dankzij 2 maanden intensief
sproeien.
Vanuit de gemeente hebben we 6 nieuwe goals, inclusief netten, gekregen. De oude goals
waren afgekeurd door NOC/NSF (met een ring kon je achter de nethaakjes blijven hangen).

Jeugdzaken
Bezetting jeugdbestuur
Het jeugdbestuur heeft afgelopen jaar met een bezetting van 6 personen de taken
uitgevoerd. Dit zijn Gerard Suijkerbuijk (voorzitter), Alwin van Aken (Secretaris), José

Verhoeven-Braat (wedstrijdsecretaris), Hans van Merrienboer, Kristel Kerstens en Floris
Naalden. Gerard heeft vorig jaar aangegeven te gaan stoppen als jeugdbestuurslid. Hans
van Merriënboer neemt de functie van voorzitter binnen het jeugdbestuur over van Gerard.
Ook Alwin van Aken heeft aangegeven te gaan stoppen als jeugdbestuurslid. Tot 31
december 2018 blijft hij zijn rol als secretaris nog invullen. Het jeugdbestuur is dringend op
zoek naar aanvulling om alle taken die er liggen uit te kunnen blijven voeren.
Ledenwerving
Afgelopen seizoen zijn er weer actief jeugdleden geworven voor de vereniging. Dit heeft
geresulteerd in een flink aantal nieuwe jeugdleden.
Jeugdactiviteiten
Vanuit het jeugdbestuur zijn zoals gebruikelijk was de afgelopen jaren enkele activiteiten
georganiseerd. De sinterklaasavond voor de jongste pupillen, het zaalvoetbaltoernooi tijdens
de kerstvakantie, het discozwemmen met de junioren en het zwemmen met de pupillen. De
animo
voor deze activiteiten vanuit de jeugdleden was over het algemeen erg goed. Ook mochten
een aantal jeugdspelers als pupil van de week een wedstrijd van het 1e heren- of
damesteam bijwonen.
Inzet jeugdscheidsrechters
Ook afgelopen seizoen zijn er jeugdwedstrijden gefloten door de oudste jeugd van de
vereniging, zoals dat in het seizoen 2016-2017 is ingezet. De spelers van de JO17 en MO17
is medegedeeld dat van ze verwacht werd om één of twee wedstrijden te fluiten. Zij zijn hier
vooraf van op de
hoogte gebracht en vervolgens ingedeeld. Voor deze groep spelers is het belangrijk dat zij
ervaren dat fluiten van wedstrijden niet zo gewoon is als het lijkt. Wij hopen hiermee dat ze
meer respect krijgen voor de scheidsrechter.
Jantje Beton collecte
De JO13-pupillen zijn net als het voorgaande seizoen met de collectebus het dorp
rondgegaan. In twee- of drietallen hebben de pupillen deur aan deur geld opgehaald. Een
deel van de opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de vereniging.
PR / Presentatie.
De presentatie van de club wordt verzorgd via de website en facebook. De
wedstrijdprogramma’s worden ook geplaatst in de Rucphense bode, bij thuiswedstrijden van
heren 1 en dames 1 worden op een scherm de standen gecommuniceerd.
Ook dit jaar weer vormden de vele roodgele Schijfsupporters met de sjaals, paraplu’s, shirts
e.d. wederom het beste uithangbord voor onze club.
Ook mag wederom vernoemd worden dat ook dit seizoen weer sociaal gezien uitstekend is
verlopen. Ondanks ‘misdragen’ elders op de Nederlandse velden hebben de spelers en
supporters van VV Schijf zich afgelopen seizoen weer prima gedragen. Het respect naar
elkaar, de scheidsrechter, de supporter, de grensjager en de tegenstander zal onder de
aandacht blijven, daar helaas niet altijd vanzelfsprekend respectvol met elkaar wordt
omgegaan. Ook bij de jeugd is hier specifiek aandacht voor.
Namens het bestuur wil ik dan ook alle vrijwilligers, leden, supporters en sponsors hartelijk
danken voor hun inzet, support, goede wil, goede sfeer, etc en eenieder een evenzo sportief
en gezellig seizoen 2018 /2019 toewensen.
Met sportieve groeten,
Evelien Hack
Secretaris.

