Inleiding
Het voetbalseizoen 2015-2016 stond bij de vv Kapelle was sportief een spannend jaar voor de 1e en 2e selectie.
De eerste selectie stond tegen het voorjaar op een positie waarop aan eind van het seizoen degradatie zou
volgen. Gelukkig werd met een aantal aanpassingen in het elftal de laatste 6 wedstrijden bijna alles gewonnen en
eindigde Kapelle 1 alsnog in het linkerrijtje. Het 2e moest helaas zijn plek in de reserve eerste klas opgeven. Dat
lag overigens in de lijn van de verwachting.
De jeugd en de dameselftallen zijn dit seizoen weer gegroeid. Gelukkig beschikken we nu over kunstgras en kan de
trainingscapaciteit op dat veld volledig benut worden.
In dit seizoen heeft het bestuur vooral gezorgd voor een goede financiële positie. Met de aankondiging van het
harmonisatiemodel voor de verenigingen in de gemeente Kapelle en het zelf moeten gaan betalen voor energie
en minder subsidies lag voor het bestuur de uitdaging toch een batig saldo te genereren voor dit seizoen. Dat is
met veel inspanning van alle vrijwilligers, het omzetten van de hypotheek in een veel gunstigere lening goed
gelukt. De evenementen en toernooien hebben voor meer inkomsten gezorgd in de kantine.
In mei heeft het bestuur een vrijwilligerswerving gehouden met behulp van het landelijke format “meer
vrijwilligers in korte tijd”. Dit heeft in ieder geval de nodige extra handen opgeleverd. Uiteraard is er altijd meer
vraag naar vrijwilligers. In het seizoen 2016-2017 zal dan ook de vrijwilligerswerving een speerpunt blijven.
Ook hebben we met een aantal sponsoren een brainstormavond gehouden. De opmerkingen uit deze avond
zullen we meenemen in het sponsorbeleid. Er zijn twee mensen bereid gevonden zitting te nemen in de
werkgroep sponsoring. Het bestuur zal in het najaar van 2017 de lijnen verder uitzetten, met de zittende leden
van deze werkgroep volgt een evaluatie en kunnen samen met de nieuwe leden een doorstart maken. Het belang
van een goede werkgroep sponsoring is evident voor de inkomsten maar ook om sponsoren meer effort te geven
van hun sponsoring.
Organisatie
Gedurende het seizoen heeft Leo Luteijn aangegeven zijn werkzaamheden af te bouwen. Binnen het bestuur
hebben we dit opgelost door Tom van der Meer als penningmeester aan te stellen. Leo Luteijn heeft wel de
administratie verwerkt. Dit seizoen zullen we hier een oplossing voor moeten zoeken. De volgende
bestuurssamenstelling ontstaat:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester/Vice voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Kees Vink
Stephan Hakkaart
Tom van der Meer
Henk Maas
Roel Hendrikse
vacant

Ledenbestand
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2012 en per 30 juni 2013 treft u hieronder aan.
Categorie
Aantal per
30-06-13
30-06-14
30-06-15
Mini en F 5/6/(7/8jr)
E (9/10jr)

65
53

77
48

69
44

D (11/12jr)
C (13/14jr)

43
62

51
55

62
65

B (15/16jr)
A (17/18jr)

41
29

47
24

37
49

97
13
15
5
6
35
464

104
10
13
5
6
34
474

126
13
15
5
6
37
528

Senioren (19 jr eo)
Niet spelende leden
Niet spelende kaderlid
Ereleden
Leden van Verdienste
Vrijgesteld contributie

Strafzaken
In het seizoen 2015-2016 is er lichte daling te zien ten opzichte van het vorige seizoen van het aantal gele en rode
kaarten voor individuele spelers, 78 ten opzichte van 82 vorig seizoen. Het betreft hier 66 gele kaarten en 16 rode
kaarten (uitsluitingen). Van de 16 uitsluitingen zijn er 5 vanwege het ontbreken van een geldige spelerspas.
Viermaal is er een administratieve boete opgelegd aan een team voor uiteenlopende redenen.
Werkgroep senioren - Sportieve prestaties
Terugblik seizoen 2015/2016:
Stabiel is Kapelle dit betreffende seizoen niet geweest. De start van de competitie was uitstekend. Kapelle scoorde
na 5 wedstrijden een ijzersterk aantal van 12 punten. Echter, na deze flitsende start kreeg het te maken met veel
blessures en absenties. Een terugval was het gevolg. De volgende 4 wedstrijden gingen verloren en Kapelle bleef
in deze eerste periode steken op 12 punten.
De tweede periode sprokkelde een onzeker Kapelle slechts een aantal van 9 punten bijeen.
Kapelle heeft zich echter in de laatste periode knap hersteld en uit de zorgen gevoetbald met een aantal klinkende
overwinningen tegen b.v. Arnemuiden, Krabbendijke en Walcheren. Deze derde periode leverde Kapelle maar
liefst 18 punten op!
Kapelle eindigde het seizoen dus sterk. Het resulteerde in een 6e plaats op de ranglijst met een totaal van 39
punten. Het seizoen kenmerkte zich voor een groot gedeelte door instabiliteit en grilligheid. Uitgezonderd dus de
laatste fraaie opmaat met een completer, stabieler en vooral beter voetballend Kapelle 1.
Kapelle 2 had een moeilijk seizoen in de reserve 1e klasse, uiteindelijk is de ploeg gedegradeerd. Kapelle 3,
Kapelle 4 en Kapelle 5 speelde allen op hetzelfde niveau. Kapelle 3 en 4 eindigde het seizoen in de middenmoot.
Kapelle 5 speelde tot op de laatste speeldag mee om de titel, die ze net misliepen.
Ook dit seizoen moest er sommige weekenden weer veel geschoven worden met spelers. Door goede afspraken
onderling heeft dit niet tot grote problemen geleid.
Zoals ieder jaar hebben we ook na dit seizoen afscheid genomen van diverse spelers, trainers en leiders. Deze
mensen willen we bedanken voor hun jarenlange inzet, we hopen ze natuurlijk terug te zien op de club.

Werkgroep Jeugd
Dit seizoen zijn we als werkgroep jeugd in dezelfde samenstelling begonnen. Iedereen vervult binnen de
vereniging verschillende functies en daarom zijn we ook blij dat Emiel van Beek onze werkgroep is komen
versterken. Hij gaat de D coördinatie op zich nemen.
Op het technisch gebied is er binnen de jeugd niets substantieels gebeurd sinds vorig seizoen. Dit omdat er te
weinig menskracht beschikbaar was. De intentie is om hier dit seizoen stappen in te maken.
Ook dit seizoen is het weer lastig gebleken om voor ieder team een vaste trainer /leider te regelen. Met hulp van
ouders die incidenteel trainingen willen verzorgen komen we een heel eind, maar ideaal is het niet.
Om dit in de toekomst te voorkomen zullen we op zoek moeten naar andere modellen, daarbij kijken we naar
andere verenigingen die hier al gebruik van maken.
Voor volgend seizoen staat de grootste verandering in het jeugdvoetbal sinds eind jaren ‘70 op het programma.
Gezien de grootte van onze vereniging is het voor ons redelijk eenvoudig om hierop in te spelen. De velden
worden kleiner voor de spelers die geboren zijn na 2005, met de bedoeling dat de spelers meer aan de bal komen.
Hoe een en ander zal uitpakken moeten we even afwachten.
Werkgroep Beheer
Seizoen 2015/2016 was het eerste seizoen met kunstgras. We hebben het hele jaar goed kunnen trainen en
vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Vorig seizoen hebben we niet vanwege veel regen en
afgelastingen, moeten uitwijken naar het kunstgras. Het gebruik van het veld buiten trainingen om is en blijft een
zorg. Het veld is gesloten, maar we gedogen het gebruik door leden en niet leden. Aan de ene kant is iedereen blij
dat deze kinderen niet achter de computer zitten maar lekker bewegen, aan de andere kant hebben we onze
zorgen betreffende onderhoud, slijtage en vandalisme. We blijven hierover met de gemeente in gesprek. Ook over
de kwaliteit van het trainingsveld blijven we met de gemeente in gesprek. De kwaliteit van dit veld was afgelopen
seizoen zo slecht dat we per 1 april het gebruik is stopgezet en is nieuw gras ingezaaid.
Het komend seizoen zullen de gesprekken met de Gemeente onder meer gaan over het hekwerk rondom veld 1.
Er is een vervangingsvoornemen voor de zomer van 2017. Het bestuur heeft haar plannen en wensen in mei van
dit jaar ingediend bij de Gemeente. We zijn benieuwd.
Kantine
De werkgroep kantine heeft het afgelopen jaar met haar vele vrijwilligers goed gedraaid onder leiding van Johnny
Paauwe. Het werken met vrijwilligers achter de bar en in de keuken wordt door de leden als positief ervaren.
Hoewel er een grote groep vrijwilligers bereid is de kantine draaiende te houden, blijft het aantal vrijwilligers een
belangrijk aandachtspunt. Ook dit seizoen is gebleken dat er een structureel tekort is om alle kantinediensten te
bemensen. Het werven van vrijwilligers voor de kantine zal daarom een belangrijke taak blijven voor het bestuur.
De roep om een vrijwilligerscoördinator binnen de vereniging is daarom groot, mede ook omdat op andere
vlakken binnen de vereniging een tekort aan vrijwilligers bestaat.
Financiën
Het batig saldo seizoen 2015/ 2016 bedroeg € 5.232. Dit is ongeveer € 3.000 minder dan vorig boekjaar. We
hebben dit jaar echter wel een trekker en container (samen € 8.500) ten behoeve van het onderhoud kunstgras
geheel als kosten geboekt. Terugkijkend kunnen we constateren dat we een goed seizoen hebben gedraaid. De
inkomsten zijn goed te noemen, de kosten liepen in de pas met de begroting, voorzieningen zijn genomen voor
toekomstig onderhoud en de afschrijvingen worden meegenomen overeenkomstig de aflossingen.
Inkomsten
Totaal zijn de inkomsten met € 30.000 gestegen naar € 228.733. Door verhoging van de contributie i.v.m.
kunstgras en de aanwas van nieuwe leden is de post contributie van € 64.536 naar € 76.148 gestegen. De kantine
inkomsten zijn van € 79.000 naar € 94.000 gestegen. Een prachtig resultaat wat de fam. Pauwe met de groep
vrijwilligers heeft gerealiseerd. Inkomsten uit de wekelijkse verlotingen zijn o.a. door de inspanning van Jan
Beenhakker ook sterk verbeterd. We hebben een nieuwe boenmachine en een alarminstallatie aangeschaft van
het resultaat van de verlotingen.
Uitgaven.
De afschrijvingen zijn volgens begroting met € 10.000 toegenomen. Door een andere manier van boeken zijn de
personeelskosten gestegen en de huisvestingskosten gedaald. Beiden zoals begroot. Door aanschaf zonnepanelen

en veel meten en aanpassen door de werkgroep beheer zijn de energiekosten verlaagd van € 6.400 naar € 2.600.
We houden echter rekening met het gegeven dat deze kosten zullen toenemen als de gemeente de kosten van
veldverlichting en water gaat doorberekenen. Positief is dat de kosten voor de kantine niet zijn gestegen ondanks
de grote omzetverhoging. De uitgaven voor de accommodatie zijn hoger dan begroot door o.a. aanschaf van de
trekker voor het onderhoud van het kunstgras, uitgevoerd door René Flikweert.

Kapelle, oktober 2016
Bestuur VV Kapelle

