Jaarverslag 2010-2011 Voetbalvereniging “Kapelle”

Inleiding
Voetbalvereniging Kapelle blijkt een bloeiende en groeiende vereniging te zijn. Het ledenaantal
neemt alsmaar toe en het nieuwe complex blijkt een waar visitekaartje te zijn voor Kapelle.
Diverse laatste klussen werden opgepakt nadat vorig seizoen de nieuwbouw reeds in gebruik
was genomen. We kunnen echt trots zijn op een dergelijk complex!
Het kledingbeleid, wat er voor moet zorgen dat de gehele vereniging binnen 3 jaar in dezelfde
kleding loopt, is zijn 2e jaar ingegaan. Doordat er enkele teams naar voren geschoven zijn is het
ons dit seizoen al bijna gelukt dit te verwezenlijken!
Helaas was het ook het jaar waarin we “afscheid” hebben moeten nemen van diverse
vrijwilligers. De invulling van de vrijgekomen functies vergt tijd, maar bij onze groeiende
vereniging houdt het bestuur het volle vertrouwen dat deze functies komend seizoen ingevuld
zullen gaan worden. Bij een dusdanig groeiende vereniging moet dat zeker lukken!
Ledenbestand
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2010 en per 30 juni 2011 treft u hieronder
aan.
Categorie

Aantal per
30-06-10

Aantal per
30-06-10

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

68
47

77
41

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

56
40

55
45

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

31
18

38
13

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

94
11
22
5
5
34
431

111
9
19
5
5
37
455

Ten opzichte van het vorige seizoen is er nog steeds groei te zien.
De gestage groei van de laatste jaren zet zich dus door.
Sportieve prestaties
Senioren
e
e
Het eerste elftal speelt nu voor het 3 jaar in de 3 klasse, weer komen een aantal A-junioren
e
e
door naar het 1 en 2 elftal. We schrijven dit seizoen 1 extra team in, waardoor er 6 teams
worden ingeschreven voor de competitie 2010-2011.
Het eerste elftal speelt een wisselvallig seizoen. Goede resultaten worden afgewisseld met
onnodige nederlagen. Er werd dit seizoen sinds lange tijd niet tegen degradatie gespeeld en
sloot het seizoen af in het linkerrijtje.
Voor Kapelle 2 is het de bedoeling dat dit elftal op een voldoende nivo, zo dicht mogelijk tegen
e
het 1 aan te spelen. Spelers die terugkomen van een blessure of nog net niet voldoende nivo
hebben voor het 1e elftal, kunnen rijpen in het 2e. Tweede elftal spelers moeten de concurrentie
aangaan met de 1e elftal spelers zodat we in de breedte sterker worden.
e
Dit 2 was de verassing van het seizoen! Het presteerde in het begin wat onder de maat in een
zeer rare competitie. 5 wedstrijden voor het einde kwamen er inclusief Kapelle nog 7 andere
ploegen in aanmerking voor degradatie. Daarna werd er keer op keer gewonnen en eindigde het
avontuur in de nacompetitie.
e
Het 3 team speelde een verloren seizoen en beleefde na een aantal succesjaren een dip. Door
de degradatie zal Kapelle 3 het komend seizoen op hetzelfde nivo spelen als Kapelle 4.
Kapelle 4 speelde een mooi seizoen. Nagenoeg alle wedstrijden stonden garant voor zeer veel
doelpunten.
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Kapelle 5 draaide net als het 4e bovenin mee. Ondanks de vaak jongere tegenstanders weten
onze mannen zich toch vaak staande te houden!
Aan het begin van het seizoen is in augustus en september geprobeerd om Kapelle 6 in stand te
houden, maar dit is niet gelukt. Gezien het aantal beschikbare spelers was een 6e team een
haalbare kaart, maar de praktijk wees uit dat het soms zelfs moeilijk was om 5 teams op de
been te krijgen. Hopelijk hebben we komend seizoen minder last van (langdurig) geblesseerde
voetballers en wordt het eenvoudiger wekelijks 5 volwaardige elftallen de wei in te sturen!
Jeugd
De jeugdafdeling van de vv Kapelle blijft licht groeien. De groei zit voor de jeugd vooral in de E
en F categorie en de dameselftallen. Deze relatief nieuwe categorie krijgt binnen de jeugd
langzaam meer gezicht en een eigen plek.
Elk jaar is het weer lastiger om vrijwilligers te vinden. Voor de jeugd zijn er ook dit seizoen weer
problemen geweest om leiders/trainers/rijders/vlaggers te vinden. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van spelers uit de A en B jeugd om trainingen te verzorgen samen met een ouder aan
de E en F elftallen.
De E-F coördinator, stonden aan het begin van het seizoen nog open. Ook bij de mini’s is er
gezien het aantal aanmeldingen ook de wens voor een coördinator. In de loop van het jaar is de
E coördinator gelukkig ingevuld.
Uiteraard zijn er weer toernooien en een voetbalkamp georganiseerd. Ook zag de
evenementencommissie onder een nieuwe samenstelling gelukkig weer het daglicht zodat de
activiteiten binnen de voetbalclub weer doorgang vinden zoals sinterklaasviering, dropping,
sponsorloop etc.
Het nieuw kledingbeleid is met ingang van dit seizoen gestart. Niemand koopt nog kleding,
sponsors dragen bij aan de club, leden betalen nog geen € 2 per maand bij via de contributie.
Dit verdient een ieder terug omdat je geen wedstrijdtenue hoeft aan te schaffen. De
sponsorgelden worden nu echt gebruikt voor het voetbal en gaan dus niet meer zitten in nieuwe
kleding.
Aan het einde van het seizoen kwam er helaas het droevige nieuws dat Tim Spronk, speler in de
B2 plotseling was overleden op 9 juni 2011. Een schok voor ouders, broer en zus. Allemaal
betrokken bij de vv Kapelle. Ook voor zijn elftalgenoten en vrienden een enorme schok.
Strafzaken
In het seizoen 2010/2011 was er een forse stijging te zien van het aantal gele en rode kaarten
voor individuele spelers, 97 ten opzichte van 76 vorig seizoen).daarnaast waren een tweetal
verenigingsboetes voor teams.
Alle boetes zijn aan de leden / teams in rekening gebracht.
Organisatie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Jan Vermue herkozen. Gedurende het seizoen
bleek het echter niet mogelijk zijn functie te blijven vervullen.
T de Jonge en P Vermaire zijn onder dankzegging afgetreden als bestuurslid
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Harald Menheere
Vacant
Edwin van Damme
Henk Maas
vacant accomodatie
vacant technische zake
Kees Vink
Vacant vice voorzitter
vacant

aftredend 2012
aftredend 2010
aftredend 2012
aftredend 2011
aftredend 2011
aftredend 2011
aftredend 2012
aftredend 2009
aftredend 2010

Het Algemeen Bestuur vergaderde evenals voorgaande jaren iedere eerste maandag van
maand. Het dagelijks bestuur kwam op regelmatige basis bij elkaar, voorafgaand aan de
vergaderingen van Algemeen Bestuur.
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Accommodatie
De afbouw van de materiaalhokken is nagenoeg afgerond. Nog een paar (kleinere) zaken en
dan is alles gereed. Nu de nieuwe accommodatie voor het tweede seizoen in gebruik is kunnen
we spreken over een geslaagde bouw. Enkel de watervoorziening in de douches verdient extra
aandacht. Hier zal komend seizoen de aandacht op gevestigd zijn.
Wat de velden betreft kunnen we wederom melden dat de beregeningsinstallatie bediend door
een vaste vrijwilliger een enorme verbetering van de kwaliteit van de velden heeft opgeleverd.
Dit neemt niet weg dat we als bestuur nog steeds in gesprek zijn met het gemeentebestuur
inzake de velden omdat met de groei van de vereniging de belasting van het gras voor
trainingen en wedstrijden te groot wordt.
Financiën
Het resultaat over het boekjaar 2010-2011 is nagenoeg nihil afgesloten. Positief, aangezien in
dit seizoen de 1e selectie weer in het nieuw gestoken werd. Dit gebeurd momenteel om de drie
jaar in samenspraak met de sponsoren.
Ten opzichte van het boekjaar 2009-2010 is de afschrijvingssystematiek gewijzigd. Per abuis
was er in voorgaand jaar geen restwaarde op het gebouw meegenomen. Dit is nu wel gedaan
en ook de vergelijkende cijfers zijn aangepast. Overigens betekend dit nog steeds dat de kosten
voor een eventueel toekomstig nieuw pand nog steeds niet terugverdiend worden.
Vorig jaar waren er vraagtekens ontstaan over het energieverbruik van het nieuwe pand. Na
diverse metingen en aanpassingen zitten we momenteel weer op het “normale” nivo. Er werd
gevreesd voor hoge energiekosten, maar we kunnen opgelucht adem halen. De energiekosten
van het nieuwe gebouw zijn normaal.
Na een aantal duurdere jaren trachten wij de komende jaren een kleine buffer op te bouwen. Er
is geïnvesteerd in ballenrekken waarmee wij de materiaalkosten in de komende jaren lager
inschatten. Ook is bijna de gehele vereniging voorzien van nieuwe kleding, terwijl hier in eerste
instantie 3 jaar voor stonden in plaats van 2 jaar.
Hier tegenover merken wij wel dat sponsors moeilijker te vinden zijn en dat sommigen helaas
afhaken. Dit geld helaas ook voor donateurs. Ondanks een aantal tegenvallers hieromtrent zijn
er gelukkig ook een aantal nieuwe sponsoren te verwelkomen!
Tijdens de aanstaande ledenvergadering zal het financiële verslag 2010-2011 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 klaarliggen.
Met dank aan alle bestuursleden, kaderleden, vrijwilligers, sponsors en leden die zich ook dit
jaar weer voor onze vereniging hebben ingezet.

Kapelle, november 2011
Bestuur VV Kapelle
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