JAARVERSLAG – VERENIGINGSJAAR – 2018/2019

Algemeen
De vereniging is in blakende gezondheid. Het ledenaantal is stabiel en we hebben redelijk
goede aanwas in de jeugd. Onze paradepaardjes blijven goed presteren. Heren 1 bewijst dat
we een goede lichting hebben door een langer verblijf in de derde klasse veilig te stellen
zonder nacompetitie. De dames leken even door het ijs van de tweede klasse te zakken
maar herpakte zich in de tweede helft van het seizoen. Door een herindeling bij de KNVB
moest ons eerste dameselftal toch na-competitie spelen maar een langer verblijf in de
tweede klasse werd gemakkelijk gehaald. Heren 2 speelde handhaafde in de hogere klasse
en de overige elftallen speelden een goed partijtje mee. Alleen dames 2 en 3 hadden het erg
lastig. Het derde is nu weer naar de 5e klasse gedegradeerd, waarmee de indelingen een
betere afspiegeling zullen zijn van wat de Schijfse dames sportief kunnen waarmaken.
Zoals ieder jaar zijn er bij onze voetbalfamilie hoogte en dieptepunten. Geboortes worden
gevierd en bij een overlijden worden eensgezind gerouwd. Eén overlijden wil ik in dit verband
noemen, omdat het ons familiegevoel onderstreept. Dat we na een korte ziekte Johan
Kerstens hebben moeten laten gaan was een groot verlies voor de club. Het gegeven dat
Johan er voor kiest i.p.v. bloemen als rouwintentie om een gift voor onze club te vragen is
dan erg ontroerend en op een op zichzelf staande manier ook erg mooi. We gaan daar een
mooie blijvende herinnering aan overhouden in de vorm van een bank voor de trouwe
supporters.
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 heeft 264 geregistreerde actieve
leden, waarvan er 179 spelend bij de senioren en 85 jeugdleden. Daarnaast hebben we ook
nog 44 verenigingsleden, do=it zijn vrijwilligers of rustende leden.
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 Hans van Merrienboer (jeugdzaken).

Terugblik op de sportieve prestatie van de senioren
Heren 1
Behoud 3e klasse zonder nacompetitie te spelen was een puike prestatie van heren 1.
Met 26 gespeelde wedstrijden waarin ze 31 punten behaald hebben zijn ze op een mooie 11e
plaats geëindigd.
Heren 2
Het eerste jaar in de 3e klasse was aan het begin van het seizoen soms zwaar voor de nog
jeugdige spelers in het elftal. Maar gedurende het seizoen wisten ze de punten bij elkaar te
sprokkelen. Met 21 punten zijn ze op een 10e plaats geëindigd.
Heren 3
Schijf 3 was de kampioen van afgelopen seizoen. In 22 gespeelde wedstrijden haalde ze 56
punten. Ze wisten ook 114 keer te scoren maar kregen er ook 29 tegen.
Heren 4
Heren 4 heeft een mooi seizoen gedraaid en mooi in de middenmoot geëindigd. 22
wedstrijden gespeeld waarin ze 22 punten hebben gehaald.

Heren 5
Heren 5 heeft mooi meegedraaid in de middenmoot. Met 26 punten hebben ze een mooie 7e
plek behaald in de ranglijst.
Dames 1
Dames 1 had het erg lastig afgelopen seizoen. Ze wisten zich in de competitie niet veilig te
stellen. Er werd nacompetitie gespeeld. In de 3e en tevens laatste ronde wisten de dames
zich met een overwinning alsnog veilig te stellen in de 2e klasse.
Dames 2
Voor Dames 2 was het een zwaar seizoen door steeds wisselende spelersgroep en vele
afwezigen/geblesseerden. Maar ze wisten op 2 punt degradatie te ontlopen. Door van de
directe concurrentie te winnen werd de 4e klasse veiliggesteld.
Dames 3
Spelen in de 4e klasse was voor dames 3 toch net wat te hoog gegrepen. Met 2 gewonnen
wedstrijden en 18 verloren eindigde ze als laatste en degradeerde ze terug naar de 5e
klasse.
Ledenadministratie
Afgelopen 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 extra 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
We hebben het seizoen 2018-2019 kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 5.500.
Ter vergelijking werd in het seizoen 2017-2018 een positief resultaat van € 9.700 behaald,
echter was dit vanuit financieel oogpunt een topseizoen door het kampioenschap van Heren
1.
Het resultaat in het seizoen 2018-2019 is positief beïnvloed door de organisatie van het
Sandraudigatoernooi aan het begin van het seizoen. Ook gedurende het seizoen – met
uitzondering van einde van het seizoen – hebben we een stijging van de kantine inkomsten
weten te realiseren.
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 in
de afgelopen jaren verder gestegen, aangezien er bewust is gekozen om in afgelopen jaren
forse investeringen te doen, zoals de renovatie van de WC’s, de aanschaf van
zonnepanelen, volledige renovatie kleedkamer 3 en de aanschaf van een zonneboiler.
Daarnaast staat de volledige renovatie van kleedkamer 4 op het programma. Hierdoor
hebben wij ons sportpark in de afgelopen jaren enorm verduurzaamd. Alle investeringen zijn
met eigen middelen verricht.
Daarnaast zijn wij verheugd dat we in ZNR een nieuwe hoofdsponsor voor de komende jaren
hebben gevonden.
De begroting voor het seizoen 2019-2020 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 en we afhankelijk zijn van het slagen van evenementen en drukte
rondom de wedstrijden op zondag. 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. Ruud Peeters is gedurende het jaar ook bij de
activiteitencommissie aangesloten.
We zijn dit jaar afgetrapt met een geslaagd ‘Oktoberfest’ op zondag 21 oktober. Na afloop
van de wedstrijd SCHIJF 1-VVR 1 was er nog volop gezelligheid in de kantine met liters bier
en schrobbeler. Daarna een 11e vd 11e feest op 4 november met de aftrap van de wedstrijd
SCHIJF-VVR door Prins Peter en het raad van elf-debuut van Paul. Dit jaar was er op 9
november de VV Schijf voetbalquiz met maar liefst 23 teams. Gevolgd door op 14 december
het 2e darttoernooi, wat wederom een succes blijkt te zijn. Op 6 januari werd de
nieuwjaarsborrel gehouden in de kantine. Er werd nog eens heerlijk nagenoten van het
kampioensfeest met de kampioens-DVD. Onder het genot van een drankje, hapjes en
muziek was het een gezellige gelegenheid voor leden en sponsoren om elkaar een goed
2019 te wensen.
Topdrukte op 1 februari tijdens ‘het VV SCHIJF Riktoernooi’. Volle bak in de kantine. Deze
avond krijgt zeker een vervolg. In mei werd afgetrapt met de Kaderdag op de 26e, gevolgd
door het Familievoetbaltoernooi op de 30e. Er is heerlijk gebarbecued door alle leden,
sponsoren en vrienden van VV Schijf en is er gefeest omdat een verblijf in de derde klasse
werd veilig gesteld.
Alle activiteiten worden gepromoot via de facebookpagina, posters, e-mails naar leden en via
de website. Hieronder een conceptversie van het programma voor het komende seizoen:

Sponsoring
In het seizoen 2018/2019 hebben we in totaal € 9.040 aan sponsor inkomsten ontvangen.
Sinds dit seizoen heeft RKVV Schijf een nieuwe hoofdsponsor, de Zuid-Nederlandse
Ramenfabriek. Daarom is er ook nieuw materiaal voor Heren 1 aangeschaft. Dit is dan ook
de reden dat de sponsor inkomsten lager uitvallen dan voorgaand jaar. Daarnaast is
afgelopen seizoen het contract met Van Meer Schoenen in Sprundel verlengd voor 5 jaar.
Als onderdeel van de verlenging zal Heren 4 komend seizoen nieuwe tassen en
trainingspakken ontvangen gesponsord door Van Meer Schoenen. In het huidige
sponsorbestand zijn er twee sponsoren gestopt maar daarnaast zijn er ook twee nieuwe
sponsoren namelijk Comatherm en Groenvisie. De verwachting voor seizoen 2019/2020 is
een sponsoropbrengst van € 11.500.

Kantine
De promotie naar de derde klasse maakte dat we ons wat zorgen maakten over de
kantineomzet. Die omzet is voor onze club van groot belang. Gesteund door een mooie start
in de vorm van het Sandraudigatoernooi is gebleken dat de kantine-inkomsten in de derde
klasse prima zijn. We hebben een vergelijkbaar resultaat in vergelijking tot de voorgaande
jaren in de vierde klasse.
Met InBev zijn we een nieuw contract aangegaan, als bedankje kregen we een
tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een nieuwe koeling achter de bar.

We zijn blij met het huidige kantineteam. Alles draait naar behoren, en het is prima vertoeven
in onze kantine.

Wedstrijdsecretariaat
Trainingsopkomst 2018-2019
Heren 1
1.
Siebe Jacobs
68
2.
Gerben Potters
66
3.
Kiske Martens
66
Heren 2
1.
Joost Peeters
1.
Djessie Bouwman
2.
Ruud Peeters

75
72
67

Trainingsopkomst van de dames en overige elftallen is niet bijgehouden afgelopen seizoen.

Accommodatie
In het begin van seizoen 2018-2019 hebben we van de gemeente 6 nieuwe goals, inclusief
netten gekregen. De oude goals waren afgekeurd voor de nethaken.
Gedurende het seizoen heeft de gemeente op het plat dak van de kleedkamers
valbeveiliging aangebracht.
Ook dit jaar heeft de klusploeg op dinsdagochtend ervoor gezorgd dat het sportpark er het
hele jaar pico bello uitzag.
Gedurende het seizoen zijn er weer regelmatig gesprekken geweest met de gemeente om
de onderhoudsbijdrage voor de velden te verhogen. Nog steeds is er geen duidelijkheid over
hoeveel de nieuwe bijdrage gaat worden.
Wel hebben we geld gekregen om alle drie de velden te voorzien van ondergrondse
regeninstallatie. Deze werkt inmiddels. De haspels zijn geschonken aan buurtschap Schijf.
We zijn nog in onderhandeling met de gemeente om het hekwerk rondom het sportpark te
vernieuwen.
De planning was dat gedurende de zomerstop kleedkamer 4 gerenoveerd zou worden. De
tegels hiervoor zijn al aangeschaft, echter door omstandigheden zijn we genoodzaakt om
deze klus uit te stellen tot volgend jaar zomerstop (zomerstop 2020).

Jeugdzaken
Bezetting jeugdbestuur
Het jeugdbestuur bestond dit jaar vanaf 1 januari 2019 uit 4 personen: Hans van Merrienboer
(voorzitter), José Verhoeven –Braat (wedstrijdsecretaris), Kristel Snepvangers en Floris
Naalden. Vanaf eind van het seizoen is het gelukt de taak van secretaris in te vullen. Na het
afscheid van Alwin van Aken heeft Martijn Naenen de taak van secretaris op zich genomen,.
Er is op dit moment nog 1 vacature binnen het jeugdbestuur.
Ledenwerving
Dit jaar is de ledenwerving iets anders gegaan dan andere jaren. Dit door het programma
van Sjors Sportief. Op 17 april is er een proeftraining georganiseerd, waarbij diverse spelers
van de selectie de oefeningen verzorgden; een zeer geslaagde avond. Het resultaat was dat
we 9 nieuwe spelertjes erbij hebben dit seizoen.
Jeugdactiviteiten VV Schijf
Vanuit het jeugdbestuur zijn, zoals gebruikelijk was de afgelopen jaren, diverse activiteiten
georganiseerd. De sinterklaasavond voor onze jongste pupillen, zaalvoetbaltoernooi tijdens

de kerstvakantie en de paaseieren-GPS-tocht was dit jaar nieuw. Een aantal spelers van de
JO17 hebben de wedstrijd NAC- PEC Zwolle bezocht. Verder was er natuurlijk ook dit jaar
weer een jeugdkamp als afsluiting van het mooie seizoen.
Activiteiten jeugd algemeen
In 2018 heeft VV Schijf voor het tweede jaar de clubvoetbaldagen georganiseerd. Spelertjes
van diverse zusterverenigingen hebben 3 dagen gevoetbald op sportpark De Zoek. De
trainingen werden verzorgd door spelers en trainers van onze vereniging. Al met al 3
fantastische voetbaldagen voor jeugdspelers uit de regio.
Daarnaast heeft VV Schijf dit jaar het gemeentelijk penaltybokaal georganiseerd op 8 en 9
mei. Op 8 mei was het de beurt aan spelers van de JO9 en JO11 en op 9 mei was het de
beurt aan de JO13 en JO 15. VV Schijf heeft dit jaar de 4de plaats behaald in het algemene
klassement welke is gewonnen door RSV.
Jantje Beton Collecte
In maart zijn de spelers en speelsters van de JO13, net zoals in voorgaande jaren, weer met
de collectebus rondgegaan in ons dorp. In twee- of drietallen hebben de spelers en
speelsters deur aan deur geld opgehaald. De helft van de opbrengst van deze collecte komt
ten goede aan onze vereniging
Jeugdscheidsrechters
Ook afgelopen seizoen zijn er jeugdwedstrijden van JO8 t/m JO11 gefloten door spelers en
speelsters van de JO17 en MO17. Zij hebben 1 of 2 wedstrijden gefloten. Voor deze groep
speler en speelsters 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
en dat zij er voordeel bij hebben wanneer zij het spelregelbewijs moeten halen.
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 2019 / 2020 toewensen.
Met sportieve groeten,
Evelien Hack
Secretaris.

