Inleiding
e

Het seizoen 2013 -2014 kent de nodige tegenstellingen. Sportief is er behoorlijk wat succes met o.a. het 1
elftal dat bijna een periode weet te veroveren, het tweede is kampioen geworden en gepromoveerd, de
toernooien die weer goed gevuld waren. In schril contrast daarmee is de bestuurlijke onderbezetting die
ontstaat door het aftreden van zowel de penningmeester als de voorzitter. In december 2013 treedt de
jeugdvoorzitter tijdelijk aan als waarnemend voorzitter.
Het bestuur dat dan waarneemt richt zich in dit seizoen dan ook vooral op het pogen bestuurlijk weer compleet
te raken en vooral het bestuurlijk draaiend houden van de vereniging.
Gelukkig is de club dit seizoen financieel gezond. Een zeer positief geluid wordt gehoord vanuit de kantine die
nu volledig wordt bemand door vrijwilligers.
Organisatie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is bekend gemaakt dat de waarnemend voorzitter voorlopig aanblijft.
Het seizoen 2013 – 2014 zal het bestuur zich vooral bezig houden met het op de winkel passen en het weer
compleet maken van het bestuur. De volgende bestuurssamenstelling ontstaat:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

waarnemend Kees Vink
tijdelijk Ivan Hage
Vacant, op de achtergrond Edwin van Damme die wel de financiële afwikkeling blijft
verzorgen
Henk Maas
Rene van Boven
Roel Hendrikse

Het Algemeen Bestuur vergaderde evenals voorgaande jaren iedere eerste maandag van maand. Het dagelijks
bestuur is niet als zodanig bij elkaar geweest.
Ledenbestand _- Peter Vermaire
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2012 en per 30 juni 2013 treft u hieronder aan.
Categorie

Aantal per
30-06-12

30-06-13

30-06-14

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

55
61

65
53

77
48

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

59
52

43
62

51
55

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

34
25

41
29

47
24

104
12
16
5
5
35
463

97
13
15
5
6
35
464

104
10
13
5
6
34
474

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

Strafzaken
In het seizoen 2013/2014 is er een stijging te zien ten opzichte van het vorige seizoen van het aantal gele en
rode kaarten voor individuele spelers, 78 ten opzichte van 66 vorig seizoen. Dit aantal staat nagenoeg gelijk
met de 77 van seizoen 2011/2012. Daarnaast waren er een tweetal verenigingstuchtzaken. In 1 zaak is een
voorwaardelijke boete opgelegd van 100 euro en in de andere zaak een boete opgelegd van 60 euro. Alle
boetes zijn aan de leden / teams in rekening gebracht.
Sportieve prestaties
Seizoen 2013-2014 Kapelle 1
Na een mooie overwinning op Yerseke aan het begin van de competitie speelt Kapelle daarna gelijk tegen The
Gunners en verliest desastreus, na een 0-2 voorsprong met 3-2 op Krabbendijke. Kapelle herstelt zich knap
door achtereenvolgens van Seolto, Oosterhout en Kogelvangers te winnen. Hierna volgt een zwakke periode
van het grillige Kapelle. Het verliest met 4-0 van WHS. De derby tegen Wemeldinge gaat verloren met 1-2 en
ook tegen Internos trekt Kapelle aan het kortste eind, het ziet de wedstrijd verloren gaan met 4-3!
De derby tegen Kruiningen wint Kapelle met 1-0. Vanaf deze wedstrijd verandert het tij en gaat Kapelle beter
voetballen. Voordat de winterstop z’n intrede doet, wint het knap van NOAD en DHV. De laatste wedstrijd
tegen Halsteren speelt het gelijk. Een optelsom leert dat Kapelle het eerste halfjaar afsluit met 23 punten.
Kapelle komt vervolgens ijzersterk uit de winterstop en speelt tot half april souverein! Een aantal van negen
wedstrijden worden gewonnen. Slechts WHS biedt enige weerstand door gelijk te spelen. De afsluitende
periode wordt dan beslissend voor een periodetitel. De tweede periode staat op het spel. Helaas moeten we
concluderen dat Kapelle de grip verliest. Het verliest onnodig van NOAD en krijgt een pak slaag van DHV.
Kapelle verliest hier met 6-0!
Het blijft spannend tot de laatste wedstrijd van de competitie. Kapelle moet thuis winnen van Halsteren. Het
doet z’n plicht en wint met 2-1. Maar Kapelle heeft het niet meer in eigen hand. Krabbendijke moet minimaal
gelijkspelen tegen DHV. In een knotsgekke wedstrijd met een, volgens velen raar geurtje wint DHV deze
wedstrijd in de laatste minuut met 5-6!
Kapelle staat aan het eind van de competitie met lege handen. Met 54 punten eindigt het op een derde plaats.
DHV pakt de periode en speelt de nacompetitie.
Jammer, Kapelle heeft het seizoen 2013-2014 goed gepresteerd. Dat bewijzen de cijfers. Het einde van het
seizoen had meer franje verdiend. Iedereen hoopte op de nacompetitie. Het heeft niet zo mogen zijn.
Kapelle 2 had een zeer sterke seizoen en bekroonde dit uiteindelijk met een kampioenschap in de reserve 2e
klasse, hierdoor promoveren ze naar de reserve 1e klasse. Dit is een groot compliment waard voor spelers en
staf. Kapelle 3 eindigde op een verdienstelijke 4e plek. Kapelle 4 had een lastig seizoen en eindigde in de
onderste regionen. Kapelle 5 eindigde het seizoen ook verdienstelijk op de 5e plek.
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.
Jeugd
De jeugd is dit seizoen stabiel gebleven in aantal. Wel zit de grootste groei in de jongere pupillen.
Het dames voetbal blijft eigenlijk gelijk van omvang.
De jeugdcommissie heeft een bijna complete commissie. Zorgelijk is wel dat in het seizoen de technische
commissie van de jeugd uit elkaar valt. Door meningsverschillen / visieverschillen stopt de TC haar bestaan in
de loop van dit seizoen. De jeugdcommissie gaat daarom (tijdelijk) de rol van Tc en leeftijd coördinator
combineren. Pas in de loop van het seizoen 2014-2015 wordt er weer gekeken naar een andere / nieuwe vorm
van TC voor de jeugd.
Er wordt na een jaar al weer afscheid genomen van de Ajax academy. Het heeft niet gebracht wat we dachten.
Er blijkt dat er veel tijd gaat zitten in het gebruik van de Ajax academy. De trainingsschema’s waren zeker
bruikbaar. Het volgsysteem was te ambitieus voor de TC en de leiders/trainers van de vereniging.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is het erg lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen voor alle elftallen.
Positief is te noemen dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de A en B junioren die in tweetallen vaak
een elftal trainen in de pupillenleeftijden. Ook wordt er steeds meer gefloten door de A en B categorieën.
Het beleid van verplicht fluiten voor alle senioren moet in het nieuwe seizoen verder uitgewerkt worden.
Accommodatie
e
Onze accommodatie is inmiddels voor het 5 seizoen in gebruik, dit betekent dat er diverse
onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden. De onderhoudscommissie bestaande uit diverse
vrijwilligers is hier druk mee bezig.
Doordat de vereniging nog altijd groeiende is blijft de veldbezetting een aandachtspunt. Ook in seizoen
2013/2014 is gebleken dat velden te zwaar belast worden met alle gevolgen van dien. Niet alleen de kwaliteit
van de velden heeft hier onder te leiden maar ook het wedstrijdschema op de zaterdagen word een steeds
lastigere puzzel voor de wedstrijdsecretaris. Dit probleem is onder de aandacht van de vv Kapelle en de
gemeente Kapelle. Op het moment van schrijven heeft er een eerste oriënterend gesprek plaats gevonden. Op
korte termijn zal dit gesprek een vervolg krijgen, we hopen hiermee een eerste aanzet gegeven te hebben aan
een structurele oplossing
Sinds 1 januari 2013 wordt de kantine geëxploiteerd door vrijwilligers. In het seizoen 2013/2014 hebben zich
geen grote problemen voorgedaan qua bezetting. De positieve reacties van leden en het positieve financiële
resultaat geven aan dat het werken met vrijwilligers een goede zet is geweest. Al deze vrijwilligers verdienen
daarom een groot compliment! Helaas zijn er door diverse redenen een aantal vrijwilligers gestopt, we zijn
daarom nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Financiën
Het resultaat over het boekjaar 2013-2014 is zeer goed te noemen. Mede daardoor is de doelstelling om een
buffer op te bouwen voor eventuele tegenvallers gelukt en er kan weer verder vooruit gekeken worden.
Afgelopen seizoen stond in het teken van het jubileum. Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden, met als
topper de jubileumavond met een wedstrijd van Oud Feyenoord. Ondanks dat hier kosten aan verbonden zijn
is het de jubileumcommissie toch redelijk gelukt quitte te spelen. Dit is mede gelukt door het zoeken (en
vinden) van extra sponsoren, maar uiteraard ook door het kantineverbruik tijdens alle festiviteiten. In de
jaarrekening vertaalt dit zich tot hogere representatiekosten, maar daar tegenover staan dus ook hogere
inkomsten.
De huisvestingskosten zijn wat hoger uitgevallen dan begroot doordat de onderhoudscommissie achterstallig
onderhoud heeft uitgevoerd. Deze commissie is flink bezig geweest, en hebben tal van zaken gerenoveerd
danwel vervangen.
De grootste bate dit seizoen zijn de kantine inkomsten. Mede door het jubileum, de diverse jeugdtoernooien
die gehouden zijn en de familiedag zijn deze afgelopen seizoen zeer hoog. Dat dit mogelijk is gemaakt met
behulp van zo veel vrijwilligers is werkelijk iets om trots op te zijn! Zaak is wel om dit vast te houden, we zien
hoe belangrijk deze inkomsten zijn voor de club!
Tijdens de volgende ledenvergadering zal het financiële verslag 2013-2014 ter goedkeuring worden
aangeboden. Nadat de agenda is verzonden zal de jaarrekening ter inzage liggen bij de penningmeester en
vanaf een half uur voor aanvang van de ledenvergadering zullen een aantal exemplaren ter inzage liggen.

Kapelle, december 2014
Bestuur VV Kapelle

