
Jaarverslag secretaris 
 
senioren seizoen 2017-2018   (door Chris Hol) 

In het vorige seizoen staat de teller eind september 2017 op 466 leden en op dit 

moment is ons ledenaantal 476 leden.. Wat betreft aantallen lijkt het  in eerste 

instantie stabiel. Toch geeft dit een vertekend beeld, we hebben namelijk een 

seniorenelftal  minder. Het vijfde elftal zegt bijna compleet af en de groei zit hem met 

name bij de allerjongste jeugd. 

In de zomerstop raken we 25 seniorenleden kwijt en zijn er 11 nieuwe aanmeldingen 

bij de senioren. Bij de jeugd zijn er daarentegen 40 nieuwe aanmeldingen en de 

afmeldingen zijn binnen de marges.. 

Bij dames stoppen ook dit jaar oud gedienden maar door een nieuwe facebookactie 

vanuit de dames zelf zijn er ook weer verschillende nieuwe aanmeldingen.  

 

De landelijke trend om kader te vinden en binden  moeilijk is zie je ook in onze 

bezetting licht terug. 

Het kader bij dames wordt in de zomerstop aangevuld met verschillende nieuwe 

gezichten die allemaal binding hebben bij de damesselectie. Als bestuur zijn we trots 

dat de dames dit zelf hebben geregeld. Mijn complimenten hiervoor. 

 

We starten dit seizoen met 8 seniorenelftallen waaronder 2 dameselftallen. Bij de 

jeugdafdeling hebben we in elke leeftijdscategorie één of meer elftallen. 

 

De scheidsrechters binnen NLC plannen overlegbijeenkomsten en komen ook 2 keer 

in het seizoen bij elkaar op een trainingsavond. De wensen of opmerkingen die uit 

deze groep naar voren komen worden besproken in bestuur of seniorenoverleg. 

Gelukkig weten wij al enkele jaren deze groep vrijwilligers voor onze vereniging te 

behouden en via deze plaats wil ik hun daarvoor bedanken.   

 

De activiteitencommissie plant een aantal vaste zondagen op jaarbasis waarop de 

activiteitencommissie zelf of door een groepje leden een feestje wordt georganiseerd. 

Andere activiteiten vanuit deze groep vrijwilligers waren de Kick-off seizoenopening,  

Nieuwjaars rommeltoernooi en -receptie,  de bedankavond voor de vrijwilligers, de 

Sinterklaasavond, FIFA-avond spelcomputertoernooi voor de jeugd en senioren. 

 

Tijdens de bedankavond wordt Mark van Dorst extra in het zonnetje gezet. Mark is 

uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar. Het NLC`tje wordt dit jaar niet uitgereikt.  

 

Door onderling goed met elkaar te communiceren op donderdag/vrijdag worden er 

spelers uitgewisseld zodat iedere zondag alle elftallen met genoeg spelers kunnen 

starten. Vanaf deze kant wil ik iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor 

zijn inzet met in het bijzonder de leiders van de betreffende elftallen.  

 



Het seniorenoverleg wordt dit seizoen ook weer ingevuld. De leiders van alle elftallen 

vergaderen eens in de 3 maanden op een trainingsavond en de dagelijkse zaken 

worden besproken, afspraken worden gemaakt en de onderlinge communicatie wordt  

korter en gemakkelijker mede door invoering van een lagere senioren app.  

 

Om een vereniging als NLC goed te kunnen laten draaien zijn er vele vrijwilligers 

nodig, in de begeleiding, de scheidsrechters, de onderhoudsploeg en in de 

commissies. Bij deze wil ik iedere vrijwilliger bedanken voor hun inzet die zij hebben 

getoond het afgelopen seizoen. Dankzij jullie hebben de senioren met plezier en 

voldoening kunnen voetballen.  

 

junioren seizoen 2017-2018   (door Huub Baijens) 

 
Teams 
In het seizoen 2017-2018 heeft de jeugdafdeling 18 jeugdteams, waaronder twee 
meiden teams.  
Organisatorisch 
Het seizoen  2017-2018 is gestart met 4 bestuursleden: Bert Kocken (wedstrijd 
secretariaat), Silvia van den Heuvel (secretaris) Huub Baijens (jeugdvoorzitter) en   
Wilco Lacet. Wilco is in november 2017 gestopt als jeugdbestuurslid. In mei 2018 is 
Ton van de Pol gestart bij het jeugdbestuur.  
Het jeugdbestuur heeft een afvaardiging in het hoofdbestuur (Huub Baijens). Het 
jeugdbestuur wordt geholpen door de activiteitencommissie, die veel enthousiaste 
activiteiten voor de jeugd heeft georganiseerd 
Het jeugdbestuur vergadert ca. 9 keer per jaar. Tussendoor is er ook nog veel 
informeel direct contact. Verder organiseert het jeugdbestuur twee keer per jaar de 
kaderavond, waarbij alle leiders en trainers worden uitgenodigd.  
 
Taken jeugdbestuur 

- Coördineren wedstrijden (wedstrijdsecretariaat). 
- Aanspreekpunt voor jeugdtrainers, leiders, ouders en kinderen. 
- Zorgen van materialen. 
- De indeling van de spelers voor het seizoen 2018/2019. 
- De indeling van trainers/leiders voor het seizoen 2018/2019 
- Indelen van nieuwe aanmeldingen 
- Maken van een trainingsschema (velden en kleedkamers) 
- De Grote Clubactie.  
- Het mini-F toernooi, wat voor de 4e keer werd georganiseerd en een groot 

succes was met meer deelnemers dan het vorige jaar (24 teams!). Ook dit jaar 
was BSO de blokkendoos weer behulpzaam met extra activiteiten voor de 
kinderen.   

- De kerstattentie voor de kaderleden, die gewaardeerd werd door onze leiders 
en trainers.  

- Fietsverlichtingsactie. 
- 6 wekelijks overleg 
- Kaderavonden 



Bij het indelen van de spelers is het jeugdbestuur geholpen door vier coördinatoren, 

die veel goed werk hebben verricht, waarvoor dank. Door een goede voorbereiding 

zijn er achteraf geen reacties geweest op de indeling. Dit sterkt ons in de procedure 

en de keuze om de jongste jeugd niet meer op kwaliteit in te delen.  

Extra aandacht is ook gegeven aan de nieuwe speelwijzen vanuit de KNVB voor het 

seizoen 2018/2019 bij de JO10 en JO11. In navolging van de jongere teams is bij 

deze leeftijdscategorie nu ook de velden kleiner gemaakt, zijn het aantal kinderen per 

team omlaag gebracht en zijn de spelregels aangepast. Voor deze veranderingen 

(waar wij groot voorstander van zijn) hebben we diverse zaken voorbereid.  

Het jeugdbestuur heeft zich enthousiast ingezet voor bovenstaande activiteiten en de 
reguliere zaken. Daarbij is merken we dat de sfeer bij de jeugdafdeling zeer positief 
is.  
 
Positief is ook dat het aantal vrijwilligers weer aan het stijgen is. Zowel op het gebied 
van leiders/trainers als extra vrijwilligers. Grootste zorgenpunt is het aantal 
“kartrekkers”, (bestuurs)leden die verantwoordelijkheid pakken en zelfstandig 
initiatieven uitzetten.  
 
Nawoord 
We willen iedere vrijwilliger bedanken voor hun inzet die zij hebben getoond het 
afgelopen seizoen. Dankzij jullie hebben de jeugdspelers met plezier en voldoening 
kunnen voetballen. Daarnaast hebben zij kunnen deelnemen aan allerlei leuke 
activiteiten. Onze dank daarvoor. 
 
Penningmeester seizoen 2017-2018 ( door Marc-jan Coppens) 
 
Voor de cijfers van afgelopen jaar kun je ten alle tijden terecht bij onze 
penningmeester Marc-jan.  
 
Tijdens de ALV is er gestemd om de contributie niet te verhogen. 29 leden stemmen 

voor. 

kascontrole is door de commissie goedgekeurd. Bestaande uit: Thijs van Amstel, 

Remco Bijl en Stein bijl, Stijn wil volgend jaar ook controleren. Marijke Dietz heeft 

zich aangemeld om dit volgend jaar te doen. Teun Verwegen wil dit voor 2019 

oppakken en Stephan de Man heeft zich al aangemeld voor 2020. 

Bestuursverkiezing  

Twee zittende leden zijn verkiesbaar voor het bestuur: 

Liset van Kilsdonk- Roskam 29 personen stemmen voor. 

Huub Baijens 29 personen stemmen voor. 



Nieuw lid van het hoofdbestuur Ton van de Pol 29 personen stemmen voor. Ton zal 

de taak van Huub overnemen en Huub zal de taak als voorzitter van Gertjan 

overnemen. Welkom Ton. 

Gertjan Ruijs treed af als voorzitter, maar blijft wel actief in het hoofdbestuur. 

Rookvrij sportpark  

Rookvrij sportpark inventarisatie met aanwezigen: 

- Roken alleen onder de overkapping en in ieder geval bij de jeugd.  

- Betutteling van de maatschappij dit gaat te ver.  

- Zones invoeren, maar dan wel asbakken buiten, bij de jeugd zie je ook vaak 

peuken in het veld liggen, doordat er op kleinere velden wedstrijden worden 

gehouden.  

- Zaterdagochtend tijdens de jeugd, maar dan moet je mensen er wel op 

attenderen.  

- Regionaal volgen.  

- Voorop lopen hoeft niet.  

- Doorgaan op wat we al hebben, ook rommel beter handhaven→ meer plekken 

om afval weg te kunnen gooien, nu moet je vaak ver lopen om een prullenbak 

tegen te komen.  

- Support elkaar om afval/ peuken weg te gooien. 

- Bij alle ingangsdeuren peukenpaal neerzetten.  

 

Bijlage 1: De aanwezigheidslijst. 

  



Bijlage 1 :Aanwezigheidslijst.  
Aantal aanwezigen: 29 leden 
Afmeldingen: Ralph van der Zanden en Wilco Lacet, Connie van Erp 
Doukje Dijksterhuis 
Michelle Jordaans 
Louis Fokkinga 
Lieke Wieger 
Marlon Kasbergen 
Arnold van Uden 
Erik Keurentjes 
Bert Kocken 
Henny de Man 
Ton van de Pol 
Silvia van den Heuvel 
Nick de Veer 
paul van Es. 
Luuk van Sonsbeek 
Jeroen Dousi 
Jay Richters 
Teun Verwegen 
Stephan de Man 
Jasper de Man 
Nils de Hommel 
Pieter vd Meerakker 
Nicky de Groot 
Remco Bijl 
Stein Bijl 
Thijs van Amstel 
Willem van Kreij 
Thomas Fransen 
Leo van Boxtel 
Leo de Bijl 
 

 

 

 

 

 

 


