
 
JAARVERSLAG – VERENIGINGSJAAR – 2019/2020 
 

 
Algemeen 
Het voetbalseizoen 2019-2020 zal in de boeken gaan als een bijzonder voetbaljaar. Na een 
enkele wedstrijd gespeeld te hebben na de winterstop kwam het corona virus (covid-19) om 
de hoek kijken. Daarmee was het seizoen abrupt tot een einde gekomen. Geen festiviteiten 
aan het eind van het seizoen.  
Lange tijd bleef het stil en verlaten op het sportpark. Vanaf mei mocht er weer door de jeugd 
getraind worden, wel onder strikte voorwaarden. Later mochten ook de seniorenelftallen het 
trainen op 1,5 meter afstand weer oppakken.  
 
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 177 spelend bij de senioren en 87 jeugdleden. Daarnaast hebben we ook 
nog 40 verenigingsleden, dit zijn vrijwilligers of rustende leden. We zien een lichte stijging bij 
het aantal jeugdleden.   
 
Het bestuur was als volgt samengesteld: Evelien Hack (secretaris), Sven Arink 
(penningmeester), Jan Naalden (accommodatie), Erwin Damen (wedstrijdsecretariaat), Fleur 
Suijkerbuijk (nevenactiviteiten), Rob Adriaensen (sponsoring) en Hans van Merrienboer  
(jeugdzaken). 
 
 
Ledenadministratie 
Afgelopen jaar is de ledenadministratie weer verzorgd door Rulke Arink-Jaspers. Rulke heeft 
te kennen gegeven deze taak neer te leggen. Evelien Hack (secretaris) zal deze taak 
overnemen. Nieuwe leden kunnen het aanmeldformulier op de website downloaden en 
volledig ingevuld inleveren bij Evelien of bij 1 van de andere bestuursleden. Alle vragen 
betreffende de ledenadministratie kunnen bij de secretaris weggelegd worden. Ze is te 
bereiken op het volgende mailadres: secretaris@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 
Net zoals vanuit sportief oogpunt heeft de Corona uitbraak ook een enorme impact gehad op 
de financiën van de vereniging. Vanaf maart tot het einde van het seizoen hebben we geen 
kantine inkomsten weten te realiseren en zijn diverse vaste kosten door blijven lopen. In die 
periode hebben we hard gewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden en actief te 
sturen op financiële steunmaatregelen. Gelukkig hebben we in afgelopen seizoen gebruik 
kunnen maken van diverse overheidssteunmaatregelen (loonsubsidie NOW en de vaste 
compensatie van € 4.000). Ook heeft de Gemeente Rucphen een gedeelte van de gederfde 
kantine inkomsten gecompenseerd. Daarnaast hebben we het afgelopen seizoen gebruik 
kunnen maken van de subsidieregeling voor stimulering bouw en onderhoud van 
sportaccomodaties (Boza). Door deze compensatieregelingen hebben we uiteindelijk het 
seizoen kunnen afsluiten met een positief resultaat van circa € 4.000. Dit had zonder de 
compensaties overigens een fors negatief resultaat geweest.  

Voor het seizoen 2020-2021 verwachten wij wederom een financiële uitdaging. Helaas zijn 
we nog steeds in de ban van het Coronavirus waardoor er onzekerheid bestaat over het 
verlopen van het seizoen (kunnen wedstrijden wel of niet worden gespeeld, is publiek wel of 



niet welkom). Daarnaast zullen grote evenementen naar verwachting de komende tijd niet 
kunnen door gaan. 

De begroting voor het seizoen 2020-2021 laat geen tekort zien wanneer we een redelijk 
normaal verloop van het seizoen en de competitie krijgen. Dit is echter nog vrij onzeker en 
wij houden de resultaatontwikkelingen dus ook komend seizoen weer goed in de gaten. Wij 
stellen voor om geen contributieverhoging en ook geen structurele verhoging van 
kantineprijzen door te voeren. 

 
Activiteiten 
Afgelopen voetbaljaar bestond de activiteitencommissie uit Jan van Overveld, Geert 
Verdaasdonk, Ruud Peeters, Rob Verpalen, Jorn van Dijk, Mieke Godrie, Lotte van 
Nijnatten, Yvonne van Nijnatten en Fleur Suijkerbuijk. Het was een raar seizoen, waarin niet 
alle activiteiten doorgang hebben kunnen vinden. Gelukkig hebben we aan het begin van het 
seizoen wel een aantal leuke activiteiten en feestjes gehad. Op 22 september was de derby 
tegen Zundert, in oktober het Oktoberfest met vele pullen bier. In november de voetbalquiz, 
met als winnaar team Moerse Boys en Erwin en Floris, de derde prijs ging naar Kevin van 
Beeck en Rick van Oers. 21 december Schijf- SV ZSC met erwtensoep en frietje stoof. 
Nieuwjaarsborrel op 5 januari. Het darttoernooi was op 17 januari, gewonnen door het duo 
Jari van Peer en Rick van Beeck, gevolgd door Siebe Jacobs en Dennis Gommers, en op de 
derde plaats Reggy Halters en Marijn Ros. In 1979 is de damesafdeling van v.v. Schijf 
opgestart, het 40-jarig bestaan werd door de dames gevierd op 26 januari. Op 6 maart was 
het riktoernooi, met mooie prijzen gesponsord door onze sponsoren. De eerste prijs ging 
naar Louis Damen, tweede prijs naar René de Brouwer en de derde prijs was voor Robèrt 
Rommers. De feestjes daarna, zoals het halfvastenfeest en de afterpasenparty, maar ook 
onze grootste activiteiten van het jaar: het familievoetbaltoernooi en de kaderdag, konden 
niet door gaan. Ook dit seizoen begint anders dan anders... voorlopig geen gezellige feestjes 
in de kantine, maar rustig aan en 1,5 meter. Hopelijk kunnen we later dit seizoen de draad 
weer oppakken. Dan willen we ook graag weer een activiteit op poten zetten op koningsdag, 
naast alle andere feestjes en activiteiten die wij organiseren. Houd facebook,  de website en 
e-mail in de gaten om op de hoogte te blijven.  
 
Sponsoring 
Ondanks dat het voetbalseizoen voortijdig ten einde is gekomen door de COVID19 
omstandigheden heeft dit gelukkig maar een kleine invloed gehad op ons sponsorbestand en 
sponsorinkomsten. In het seizoen 2019-2020 hebben we rond de 11.750 euro aan 
sponsorinkomsten opgehaald en is het sponsorbestand gelijk gebleven. Ook was er dit jaar 
een verandering in de sponsorcommissie, Vera Suijkerbuijk heeft aangegeven te stoppen als 
commissielid. De commissie bestaat nu onder meer uit: Jürgen van Trijp, Rowin de Beer, 
Nick van Dijk en Rob Adriaensen. Aangezien de maatregelen omtrent COVID19 nog steeds 
van kracht zijn en dit ook invloed heeft op onze sponsoren verwachten wij komend seizoen 
dat dit een negatief effect zal hebben op de sponsorinkomsten. 

Kantine  
In verband met het coronavirus is het jaar voor de kantine natuurlijk ernstig beïnvloed. 
 
De leukste maand Mei, waarin de grootste evenementen plaatsvinden is door COVID 
afgelast. Om kosten te besparen hebben we de voorraden verkocht tegen inkoopprijs. 
 
Het kantine team is versterkt met nieuwe (jonge) medewerkers. Inmiddels zijn die aardig 
ingewerkt en functioneert het team goed. Ook de bemensing voor de zondagochtend 
verloopt zonder noemenswaardige problemen.  Het kantine schoonmaakteam werken 
autonoom en we zijn erg blij met de werkzaamheden die door de klusploeg op 
dinsdagochtend worden gedaan. 



 
De COVID regels zijn binnen in de kantine erg moeilijk te handhaven. Met een juiste indeling 
is het mogelijk 26 mensen te herbergen, maar in de praktijk blijkt de 1,5 m regel erg lastig. 
"binnen bestellen en buiten nuttigen" werkt tot op heden best goed.  
 
De Corona-regels zouden in de nabije toekomst nog wel tot conflicten (overtredingen) 
kunnen leiden, waardoor extra ingrepen niet zijn uit te sluiten (eerder sluiten van de kantine). 
Voorlopig is de luifel (tent) een prima alternatief, maar met de naderende herfst/ winter zal 
het voor de supporters minder aantrekkelijk zijn om buiten te blijven.   
 
Voor de komende periode zijn er bij de kantine weinig aanpassingen nodig. Het aanbod blijft 
in grote lijnen hetzelfde, en ook de prijzen zijn op orde.  
 
 
Accommodatie 
Het seizoen 2019-2020 werd zoals al eerder is genoemd abrupt beëindigt door de corona. 
Tot overmaat van ramp kregen we op 27-06-2020 te horen dat Kees Vissers, een trouw lid 
van de klusploeg, overleden was aan corona. Door de corona maatregelen hebben we, 
helaas, niet echt afscheid kunnen nemen van Kees. 
Ook dit jaar heeft de klusploeg ervoor gezorgd dat het sportpark er heel het jaar pico bello 
uitzag. 
Ook dit jaar heeft de ondergrondse regeninstallatie zijn nut bewezen. Ondanks de droge 
zomer en hoge temperaturen lagen de velden er mooi bij. 
Dat ambtelijke molens langzaam draaien bleek eens te meer. Nog steeds, na 2 jaar, is er 
geen duidelijkheid wat de nieuwe onderhoudsbijdrage gaat worden. Misschien volgend 
jaar?? 
Hopelijk wordt er dit jaar nog gestart met de aanleg van LED verlichting op alle 3 de velden. 
Het hoofdveld krijgt dimbare wedstrijd verlichting en het B-veld en trainingsveld krijgen 
trainingsverlichting. 
Als laatste hebben we besloten om, in de winterstop, kleedkamer 4 helemaal te renoveren 
ala kleedkamer 3. Mensen die dan vrij zijn en mee willen helpen zijn altijd welkom en kunnen 
zich opgeven bij Jan Naalden. 
 
 
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. 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, 
maar vooral gezond seizoen 2020 / 2021 toewensen.  
 
Met sportieve groeten, 
Evelien Hack  
Secretaris. 


