Jaarverslag vv Kapelle
Seizoen 2014-2015

Inleiding
Het voetbaljaar 2014-2015 stond bij de vv Kapelle naast de sportieve hoogtepunten van een aantal
kampioenen bij zowel de lagere elftallen als een promotie van de A1 naar de 1e klasse. Daarnaast is het nieuwe
bestuur voor het eerst in jaren weer compleet.
Het ledenbestand is licht gegroeid door o.a. meer dames / meisjes.
Op een buitengewone ledenvergadering heeft het bestuur de leden een contributieverhoging voorgesteld voor
het realiseren van een nieuw kunstgrasveld en een zogenoemd Wetraveld voor het trainingsveld. Beiden zijn
ondertussen gerealiseerd.
De energienota kan de komende jaren alleen maar minder worden nu op het dak 54 zonnepanelen zijn
gemonteerd. In samenspraak met de gemeente Kapelle en Delta B.V. hebben we een duurzaamheidsproject
succesvol afgerond.
Op voetbalgebied heeft de club een jaar gehad waarin de jeugd geen echte TC heeft gehad. Voor het komende
jaar wordt door het bestuur samen de jeugdcommissie een nieuwe TC geïnstalleerd. De gesprekken hierover
lopen.
De jeugdcommissie heeft een nieuwe voorzitter gekregen en daarmee zijn bijna alle vacatures in het kader
ingevuld.
De onderhoudscommissie krijgt steeds meer vorm en dat is langzamerhand terug te zien. Een ploeg trouwe en
handige vrijwilligers die veel werk verzetten. Het vrijwillige kantinepersoneel draait hun diensten, we zoeken
nog meer vrijwilligers om de lasten meer te kunnen delen. Maar de opzet staat nu en de kantine is 2 avonden
en zaterdags bezet.
Uiteraard zijn er wensen en zal het komende seizoen duidelijk worden wat de harmonisatie van de kosten
betekent voor de vv Kapelle. De gemeente gaat met ons hier over in gesprek. Ook zal een beleidsplan worden
geschreven en worden doelen gemaakt voor de komende paar jaar. Een gezellige dorpsclub met ambitie voor
het prestatieve deel en een stabiele 2e klasser met het eerste elftal horen daar bij.
Uiteraard staat sportiviteit en plezier in het voetbal voor een ieder voorop!!
Organisatie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 december 2014 zijn alle functies binnen het bestuur ingevuld. In
de loop van het vorige seizoen heeft René van Boven in maart van dit jaar bekend gemaakt dat hij zijn werk in
de supermarkt en zijn vrijwilligerswerk niet meer kan combineren. Hij heeft zijn functie neergelegd. De
volgende bestuurssamenstelling ontstaat:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

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

Ledenbestand
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2015 treft u hieronder aan:
Categorie
30-06-13

30-06-14

30-06-2015

Mini en F 5/6/(7/8jr)
E (9/10jr)

65
53

77
48

70
39

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

43
62

51
55

57
55

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

41
29

47
24

53
43

97
13
15
5
6
35
0

104
10
13
5
6
34
0

98
10
0
5
6
84
24

464

474

544

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

Strafzaken
In het seizoen 2014-2015 is er lichte stijging te zien ten opzichte van het vorige seizoen van het aantal gele en
rode kaarten voor individuele spelers, 82 ten opzichte van 78 vorig seizoen. Het betreft hier 66 gele kaarten en
16 rode kaarten. Eenmaal is er een administratieve boete opgelegd omdat een team zich heeft terug moeten
trekken. Alle boetes zijn aan de leden / teams in rekening gebracht.
Werkgroep senioren - Sportieve prestaties
Kapelle 1
Na een desastreus bekertoernooi met verliezen tegen DHV (1-6), Unitas (0-5) en Terheijden (1-3) begint Kapelle
de competitie met de kraker tegen Yerseke. Kapelle wint fortuinlijk in de laatste minuut door een kopbal van
Lennart van Wallenburg. De tweede wedstrijd tegen Domburg uit speelt Kapelle verdiend gelijk met 2-2. De
wedstrijd tegen Wemeldinge thuis zien we Lennart opnieuw als matchwinnaar, door op het eind van de
wedstrijd weer met een kopbal te scoren. We winnen daardoor met 1-0.
De kop is er af en Kapelle doet het goed in deze belangrijke beginfase met zeven punten uit drie wedstrijden.
De dip komt snel. De wedstrijden in oktober tegen MZVC, Walcheren, Arendskerke en Axel sprokkelt Kapelle
slechts 4 punten bij elkaar. Het verlies tegen Axel thuis is fors (1-8)!
De wisselvalligheid blijft in de maanden november en december. Kapelle speelt zes wedstrijden en scoort acht
punten. Kapelle wint knap van Nieuwland en Noormannen, maar verliest vervolgens terecht van
titelkandidaten Nieuwdorp en Serooskerke. Het speelt gelijk tegen Veere en VCK. Kapelle gaat de winterstop in
met 19 punten.
De winterstop is lang en duurt van 20 december tot 21 februari. Kapelle houdt zich op de been door hier en
daar een oefenwedstrijd te spelen in bittere kou en creatief om te gaan met de trainingen. Iedereen kijkt uit
naar de (mogelijke) komst van een kunstgrasveld.
Kapelle opent de tweede helft van de competitie met de wedstrijd tegen Walcheren uit. Deze verloopt,
zachtjes uitgedrukt niet volgens plan. Kapelle verliest dik met 5-1 en Mitchel wordt uit de wedstrijd geschopt
met een gebroken enkel. Een domper van jewelste.

In maart speelt Kapelle vlak. Uit vijf wedstrijden worden zeven punten vergaard met goede overwinningen op
Wemeldinge en Noormannen. Een tegenvallende prestatie tegen Nieuwland en een onfortuinlijk verlies tegen
Axel (2-1) leveren niets op. Tegen Arenskerke wordt gelijk gespeeld.
We openen de maand april niet goed met een verlies tegen Domburg (1-3) en een matig gelijkspel tegen MZVC
(0-0), maar dan volgt het knappe herstel met overwinningen op Veere, Seroos en Yerseke. De beste wedstrijd
spelen we tegen Serooskerke. Kapelle wint soeverein met 3-0 ! De competitie wordt afgesloten met een
gelijkspel tegen VCK en een verlies tegen Nieuwdorp.
Terugkijkend speelt Kapelle een wisselvallig seizoen met een eindscore van 37 punten en een plaats in de
middenmoot. We delen de zesde plaats met VCK, maar op doelsaldo eindigen we op een zevende plek.
Volgend seizoen hopen op wat meer franje en spanning. Aan te sluiten bij de top en in ieder geval mee te doen
voor een periodetitel in de Zeeuwse derde klasse A.
Kapelle 2 had een moeilijk seizoen in de reserve 1e klasse, uiteindelijk heeft de ploeg handhaving afgedwongen
door de nacompetitie winnend af te sluiten. Dit is een groot compliment waard voor spelers en staf. Kapelle 3,
Kapelle 4 en Kapelle 5 speelde allen op hetzelfde niveau. Allen eindigde zij het seizoen in de middenmoot.
Ook dit seizoen moest er sommige weekenden weer veel geschoven worden met spelers. Dit is in goed overleg
met alle trainers en leiders veelal tot een goed einde gebracht. 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
Het afgelopen jaar zijn er bij de pupillen weer veel spelers bijgekomen. Positief is ook dat bij de oudere jeugd
veel spelers blijven voetballen, sinds jaren hebben we weer een A2. Ook het damesvoetbalelftal heeft met de
meisjes D er een extra team bij.
Ieder seizoen is het weer een puzzel om de teams in te delen en het kader van de jeugd compleet te krijgen.
Door de extra inzet van leiders/trainers en de inzet van de werkgroep jeugd is het weer gelukt. Echter kunnen
we altijd trainers/leiders gebruiken.
De werkgroep jeugd is compleet, iedere categorie heeft een leeftijd coördinator en sinds het begin van het
seizoen hebben we ook weer een technische commissie voor de jeugd.
De technische commissie bestaat uit 3 personen en zij gaan onder meer de beginnende trainers begeleiden.
Tevens stellen ze oefenstof op gericht naar iedere leeftijd.
Vorig jaar zijn de A en B junioren begonnen met het fluiten van jeugdwedstrijden, dit is goed bevallen en
vandaar dat we hier mee doorgaan. Binnenkort gaan ook de senioren verplicht wedstrijden fluiten van de
oudere jeugd.
Jeugdspelers die reeds een team trainen of begeleiden worden hiervan vrijgesteld.
Uiteraard zijn er punten voor verbetering vatbaar. Er zijn zeer veel mensen betrokken bij de vereniging en
iedereen heeft het beste met de VV Kapelle voor. Soms nemen mensen met de beste intentie een beslissing
voor hun team zonder te beseffen dat dit gevolgen heeft voor een ander team. Het niet naleven van het
trainingsschema en het niet opruimen van de goals na een laatste training op een avond zijn hier voorbeelden
van.
Als iedereen zijn best doet het elkaar makkelijker te maken, dan hebben we hier allemaal profijt van.
Werkgroep Beheer
Met de verbetering van het trainingsveld en de aanleg van kunstgras op veld 3 hebben we dit jaar in
samenwerking met de gemeente een grote stap gezet in de verbetering van de accommodatie. Alleen als er
sneeuw ligt kunnen we in de toekomst niet voetballen. Na vorst en regen kan altijd worden gevoetbald en zal
algehele aflasting tot het verleden behoren. Afgelopen jaar stond voor de onderhoudscommissie ook in het
teken van energiebesparing. Er zijn 53 zonnepanelen geplaatst en na een energiescan en extra metingen zijn
zogenaamde stroomvreters verwijderd of vervangen.

Kantine
De kantine commissie heeft het afgelopen jaar met haar vele vrijwilligers weer goed gedraaid. Na 2 jaar trekker
van de werkgroep Kantine te zijn geweest, heeft Paul Schoorl te kennen gegeven dit niet te kunnen
combineren met zijn privé situatie (studie). Intussen heeft Johnnie Pauwe dit enthousiast opgepakt.
Financiën
Het batig saldo over het boekjaar 2014/2015 bedroeg € 8.189,00, inclusief afschrijvingen, toevoeging groot
onderhoud en beschikking voorziening afschrijvingen. Ter vergelijking: het batig saldo 2013/2014 bedroeg
€ 9.253,00.
Het resultaat 2014/2015 exclusief afschrijvingen, toevoeging voorziening groot onderhoud en beschikking
voorziening afschrijvingen bedraagt € 15.781,00 en is in feite het resultaat van de verenigingsactiviteiten.
Met ingang van het boekjaar 2014/2015 wordt afschrijving gesubsidieerd deel nieuwbouw en beschikking
Egalisatierekening afschrijving nieuwbouw middels de exploitatierekening gepresenteerd.
Leningen:
De financiering van het niet gesubsidieerde deel van de nieuwbouw is gerealiseerd via de ABN/AMRO. De rente
bedroeg per 1 januari 2014 voor 1 jaar vast 6,75%. Per 1 januari 2015 is gekozen voor variabele rente welke
5,15% bedroeg.
Eind mei 2015 is de lening ABN/AMRO vervangen door een inschrijving hypotheek € 250.000,00 en lening van €
200.000,00. De rente bedraagt 3,4% en is 10 jaar vast.
De jaarlijkse aflossing bedraagt € 8.000,00.
Afschrijvingen:
De afschrijving van het gesubsidieerde deel van de nieuwbouw wordt verwerkt middels afschrijvingen en
beschikking Egalisatierekening afschrijving nieuwbouw. Jaarlijks een gelijkblijvend bedrag, € 15.853,00.
Door het aangaan van een lening zal jaarlijks worden afgeschreven op het niet subsidiabele deel van de
nieuwbouw. De afschrijving is gelijk aan de jaarlijkse aflossing op de lening, € 8.000,00.
Investeringen:
Inmiddels zijn de zonnepanelen geïnstalleerd De totale investering bedroeg € 16.741,17. Van de gemeente
Kapelle is een subsidie van € 5.000,00 ontvangen. De opbrengst van de Delta-actie zal in mindering worden
gebracht op de investering. De investering zal over 5 jaar worden afgeschreven. De eerste afschrijving is in
2015/2016. Energiebesparing zal eveneens dan zichtbaar worden.
De geluidsinstallatie voor de kantine is vervangen en de kosten daarvan ( € 2.216,95) zijn bestreden door de
verkoop loten en Rad van Avontuur.
De kosten verbonden aan het nieuwe kunstgrasveld komen pas in het volgende boekjaar in beeld.
Exploitatie:
Hoofdmoot van de exploitatie is de opbrengst contributie en donaties.
De opbrengst 2014/2015 bedroeg € 60.536,00. Het ongecorrigeerd bedrag 2013/2014 bedroeg
€ 60.286,00.
Een ander belangrijke onderdeel is de exploitatie kantine. De brutowinst bedroeg € 43.166,00 (54,69%). In
2013/2014 bedroeg de brutowinst € 40.039,00 (53,44%.
Opbrengst sponsoring 2014/2015 bedroeg € 18.569,00.
Uiteraard zijn er ook kosten die toenemen. Ten opzichte van 2013/2014:
Personeelskosten + € 6.599,00
Spel-en andere materialen + € 525,00
Kledingkosten + € 6.619,00
Toernooien jeugd + € 1.849,00
Kosten KNVB + € 2.283,00
Kapelle, oktober 2015
Bestuur VV Kapelle

