Jaarverslag 2011-2012 Voetbalvereniging “Kapelle”

Inleiding
Voetbalvereniging Kapelle blijft een bloeiende en groeiende vereniging. Het ledenaantal is weer iets
gestegen.
In september zijn we het seizoen begonnen met een heerlijke mosselavond voor de sponsoren en
vrijwilligers. Op deze avond mochten we ook Jean-Marie Pfaff welkom heten als gastspreker op ons
sportcomplex. Dit bleek een zeer succesvolle avond te zijn.
Dit seizoen hebben we Roel Hendrikse en Rene van Boven mogen verwelkomen als nieuwe
bestuursleden. Daarnaast heeft Ivan Hage de secretariaatswerkzaamheden overgenomen.
Dit was ook het seizoen waarin we helaas vervroegd afscheid hebben genomen van de trainer van de
e
1 selectie.
Ledenbestand
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2011 en per 30 juni 2012 treft u hieronder aan.
Categorie

Aantal per
30-06-11

Aantal per
30-06-12

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

77
41

55
61

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

55
45

59
52

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

38
13

34
25

111
9
19
5
5
37
455

104
12
16
5
5
35
463

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

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
Zowel de eerste als de tweede selectie waren gedurende het seizoen 2011/2012 bijzonder smal. Mede
door de grote hoeveelheid blessures waren de resultaten teleurstellend. Helaas zagen wij ons eind
februari genoodzaakt voortijdig afscheid te nemen van onze hoofdtrainer Marcel de Nijs. De trainer
van het tweede elftal, Kees de Smit, nam samen met assistent-trainer Peter de Waard, vanaf dat
moment de eerste selectie onder zijn hoede. Ondanks een indrukwekkende eindsprint kon Kapelle 1
e
de nacompetitie voor degradatie naar de 4 klasse niet meer ontlopen. In 2 zeer spannende
wedstrijden tegen Wemeldinge en Smerdiek werd uiteindelijk toch het derdeklasserschap
veiliggesteld.
Kapelle 2 had met dezelfde problemen te maken als het 1e elftal. Gedurende het hele seizoen moesten
er wekelijks spelers worden doorgeschoven naar Kapelle 1, waardoor de resultaten achter bleven bij
de verwachtingen. Nadat keeperstrainer Adrie Bierstekers bereid was gevonden om de coaching over
te nemen van Kees de Smit, begon ook het tweede elftal aan een goede serie wedstrijden, die
e
uiteindelijk resulteerden in handhaving in de reserve 2 klasse. Gezien de omstandigheden een
uitstekende prestatie.
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De lagere elftallen, Kapelle 3, 4 en 5 hebben een vervelend seizoen achter de rug.
Iedere donderdagavond hebben Sander, Dick en Jan weer veel kunstgrepen uitgevoerd om zaterdags
te kunnen voetballen. Als het al een keer lukte om zaterdag alle teams t laten voetballen dan belde er
wel een tegenstander af.
Het structurele gebrek aan mensen ging ook ten koste van de trainingsarbeid en de prestaties op
zaterdag. Desondanks wonnen we regelmatig onze wedstrijdjes en deden keurig mee in de
middenmoot.
Zoals ieder jaar hebben we ook na dit seizoen afscheid genomen van spelers die gestopt zijn. Langs
deze weg wil ik de spelers die gestopt zijn bedanken voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.
Gelukkig zijn nog veel van deze ex-spelers op zaterdag op de club om wedstrijden te bekijken en om
een biertje te drinken.
Jeugd
Opnieuw heeft de jeugd van de v.v. Kapelle een groei doorgemaakt. Afgelopen jaar zit de grootste
groei in de lagere elftallen en de dameselftallen. Het aantal leden bij de oudere jeugd (A en B junioren)
blijven al jaren op hetzelfde pijl.
De jeugdcommissie heeft afscheid genomen van het secretariaat en een leeftijdscoördinator. Gelukkig
is de JC ook weer versterkt met nieuwe commissieleden.
Een van de meest ingewikkelde klussen die elk jaar weer dient te gebeuren is de indeling van de
elftallen voor een nieuw seizoen. De discussies over de indelingen zijn ook dit jaar weer niet van de
lucht geweest. De JC is wel een weg ingeslagen die hopelijk de komende jaren vruchten afwerpt als het
gaat om duidelijkheid voor spelers en ouders mbt de keuzes van de indelingen. Ook de klasse
indelingen levert elk jaar weer discussie op. Ook hier hoopt de JC samen met de technische commissie
meer duidelijkheid te geven in de toekomst.
Uiteraard kan dat niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Ook voor de JC is het werven van
vrijwilligers belangrijk maar soms niet eenvoudig. De JC merkt dat er wel mensen zijn die een steentje
willen bijdragen maar er zijn steeds minder mensen die zich willen verbinden aan bv een
bestuursfunctie.
Als laatste zijn we gelukkig met de nieuwe lichting van A en B spelers die trainingen op zich nemen van
elftallen. Dit maakt het tekort aan vrijwilligers binnen de lagere elftallen aanzienlijk minder. Ook
scheidsrechters tekort voor lagere elftallen is en blijft een moeilijk op te lossen probleem.
Strafzaken
In het seizoen 2011/2012 is er een sterke daling te zien ten opzichte van vorig seizoen van het aantal
gele en rode kaarten voor individuele spelers, 77 ten opzichte van 97 vorig seizoen. Hiermee is het
niveau weer even hoog als het seizoen daarvoor. Daarnaast waren een vijftal verenigingsboetes voor
teams.
Alle boetes zijn aan de leden / teams in rekening gebracht.
Organisatie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Henk Maas herkozen en werden Rene van Boven en Roel
Hendrikse gekozen.
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Harald Menheere
Vacant
Edwin van Damme
Henk Maas
Kees Vink
Rene van Boven
Roel Hendrikse
Vacant vice voorzitter
vacant accommodatie
vacant technische zake

aftredend 2012
aftredend 2010
aftredend 2012
aftredend 2014
aftredend 2012
aftredend 2014
aftredend 2014
aftredend 2009
aftredend 2011
aftredend 2011

Het Algemeen Bestuur vergaderde evenals voorgaande jaren iedere eerste maandag van maand. Het
dagelijks bestuur kwam op regelmatige basis bij elkaar,
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Accommodatie
e
Onze prachtige accommodatie is nu al weer voor het 3 seizoen in gebruik. Enkele laatste punten zijn
afgewerkt en er is ook een kachel in het ballenhok geplaatst. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat
de ballen in de winter kapot vriezen. De douches verdienen nog altijd een punt van aandacht maar ook
daar wordt hard aan gewerkt.
e
Doordat de vereniging nog altijd groeiende is blijft de veldbezetting onder de aandacht. Het 3 veld
krijgt altijd veel te verduren. Met het gemeentebestuur zijn gesprekken gevoerd over een eventueel
kunstgrasveld. Daar dit financieel niet haalbaar is wordt gekeken naar een alternatief. Dit lijkt te zijn
e
gevonden door ook op het 2 veld verlichting aan te brengen. Dit was afgelopen seizoen nog niet
mogelijk maar zal hoogstwaarschijnlijk komend seizoen gaan plaatsvinden.
e
Inmiddels maakt het Izaak Beekman College alweer voor het 2 jaar gebruik van onze accommodatie.
Bij goed weer vinden de gymlessen van deze school overdag plaats op ons complex.
Financiën
Het resultaat over het boekjaar 2011-2012 is goed te noemen. Doelstelling aan het begin van het jaar
was om een kleine buffer op te kunnen bouwen. Ook komend seizoen is dat nog de doelstelling zodat
er altijd wat achter de hand is op het moment dat het echt nodig is.
De aanschaf van verwarming in de materiaalhokken was een flinke investering, maar hopelijk zorgt dit
er in de toekomst voor dat de materiaalkosten dalen doordat er minder ballen kapot zullen vriezen.
Met het verdwijnen van de bazaar verdwenen meteen ook flinke inkomsten. Als alternatief is de
familiedag ontstaan en dit bleek afgelopen seizoen een goede greep. Niet alleen financieel, want het
was ook echt een geslaagde dag met een druk bezochte bbq als afsluiter.
Dit seizoen hadden we ook geluk met de voor ons positief afgelopen nacompetitie. Dit heeft toch voor
wat extra kantine opbrengsten gezorgd.
Er zijn niet echt tegenvallers geweest qua materialen. Bestaande goals konden behouden blijven of
middels een kleine reparatie nog een jaar gebruikt worden.
Enige tegenvaller waren de douches, hier is vaak naar gekeken omdat de waterdruk niet toereikend
lijkt. Dat heeft voor de nodige kosten gezorgd. Komend seizoen zal blijken of de aanpassingen werken.
Indien dat niet het geval is zal komend seizoen via de Delta een nieuwe aansluiting aangeschaft
moeten worden.
Tijdens de volgende ledenvergadering zal het financiële verslag 2011-2012 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 2012
Bestuur VV Kapelle
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