Jaarverslag 2012-2013 Voetbalvereniging Kapelle

Inleiding
We beginnen het seizoen met een nieuwe trainer voor onze 1e selectie; Jaimy van Bloppoel. Naast
enkele eigen jeugdspelers komen er ook enkele spelers van buiten de vereniging. Het voetbalspel is
duidelijk beter, maar soms nog te wisselvallig. Het is het eerste seizoen sinds jaren dat we niet bang
moeten zijn voor de degradatiestreep.
Hans Kraay komt in oktober als gastspreker optreden tijdens onze sponsor- en vrijwilligersavond. Een
zeer geslaagde avond.
In december hebben we afscheid genomen van Ria en Marius. Zij waren jaren het boegbeeld van onze
kantine. Sinds 1 januari 2013 draaien we nu de kantine met een groep vrijwilligers, wat naar volle
tevredenheid gaat.
Ledenbestand
Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2012 en per 30 juni 2013 treft u hieronder aan.
Categorie

Aantal per
30-06-12

30-06-13

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

55
61

65
53

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

59
52

43
62

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

34
25

41
29

104
12
16
5
5
35
463

97
13
15
5
6
35
464

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

Sportieve prestaties
Senioren
Kapelle 1 had een matige start van het seizoen, de eerste periode werd afgesloten met 6 punten uit 7
wedstrijden. De 2e en 3e periode waren redelijk in evenwicht. De beste periode was de periode van 9
maart t/m 6 april waar uit 5 wedstrijden 13 punten werden gepakt. In de laatste drie wedstrijden heeft
Kapelle 1 het laten liggen. Domburg uit was een dieptepunt hier werd verloren we met 0-1, terwijl ze
nog uitzicht hadden op een derde periode. Ook tegen AZVV thuis en De Meeuwen uit werd verloren.
Helaas een teleurstellend einde van de competitie. Kapelle 1 is gedurende het hele seizoen een
middenmoter geweest.
Kapelle 2 had een sterke 1e helft van het seizoen, in de winterstop stonden ze 2e. De 2e helft van het
seizoen konden ze dit niet helemaal vasthouden maar ze zijn geëindigd op een nette 5e plek. Kapelle 3
en 4 zijn zeer verdienstelijk in de middenmoot geëindigd. Kapelle 5 had een sterke mix van jong en oud
en daarmee werden ze kampioen in de 5e klasse een groot compliment waard voor spelers en staf.
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 ook al zorgde het soms voor
enige weerstand.
Zoals ieder jaar hebben we ook na dit seizoen afscheid genomen van sommige spelers die gestopt zijn.
Deze spelers willen we bedanken voor hun jarenlange inzet, we hopen deze spelers natuurlijk terug te
zien op de club.
Jeugd
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De jeugd van de vv Kapelle is qua aantal niet veel gegroeid dit seizoen. De dames- en meidenelftallen
zijn gecontinueerd. Nog steeds streven we naar een volledige lijn van dames- en meidenelftallen.
De jeugdcommissie heeft versterking gekregen van nieuwe leeftijdscoördinatoren en de technische
commissie van de jeugd krijgt weer vorm met de inzet van 3 à 4 vrijwilligers.
Er is met de lagere elftallen en de TC een begin gemaakt met de Ajax Academie. Deze is aangeschaft
door het bestuur en een softwareapplicatie ter ondersteuning van de trainingsopbouw en ontwikkeling
van de elftallen en individuele spelers.
De indelingen van de elftallen verliep voor het seizoen 2013-2014 moeilijk door allerlei
omstandigheden. Voor het volgend seizoen wordt het proces veel eerder opgestart zodat 1 mei 2014
de indelingen definitief zijn.
De jeugdcommissie blijft zich zorgen maken over de bezetting van de vele benodigde vrijwilligers. De
commissie heeft diverse malen discussie gevoerd over het gaan verplichten van activiteiten door
ouders en oudere jeugd en senioren binnen de vereniging (bv fluiten, vlaggen op toerbeurt).
e
De bekerwinst van de B 1 in de 2 klasse dit seizoen is een mooi behaalde prestatie!
Strafzaken
In het seizoen 2012-2013 is er een daling te zien ten opzichte van het vorige seizoen van het aantal
gele en rode kaarten voor individuele spelers, 61 ten opzichte van 77 vorig seizoen. Daarnaast waren
er een drietal verenigingstuchtzaken. In 1 zaak is vrijspraak verkregen, in 1 zaak is een voorwaardelijke
boete opgelegd van 50 euro en in de laatste zaak is geen boete opgelegd. Alle boetes zijn aan de leden
/ teams in rekening gebracht.
Organisatie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Harald Menheere, Edwin van Damme en Kees Vink
herkozen. Edwin van Damme en Harald Menheere hebben echter inmiddels hun bestuursfunctie ter
beschikking gesteld.
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Vacant
Vacant
Vacant
Henk Maas
Kees Vink
Rene van Boven
Roel Hendrikse

aftredend 2013
aftredend 2010
aftredend 2013
aftredend 2014
aftredend 2012
aftredend 2014
aftredend 2014

Het Algemeen Bestuur vergaderde evenals voorgaande jaren iedere eerste maandag van maand. Het
dagelijks bestuur kwam op regelmatige basis bij elkaar.
Accommodatie
e
Onze accommodatie is inmiddels voor het 4 seizoen in gebruik. Dit betekent, dat er diverse
onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden. In oktober 2013 is er een werkgroep onderhoud
opgericht waar 8 vrijwilligers in deelnemen. Met deze werkgroep bewerkstelligen we dat we het
onderhoud structureel gaan uitvoeren zodat de accommodatie in goede conditie blijft.
Doordat de vereniging nog altijd groeiende is blijft de veldbezetting een aandachtspunt. Dit jaar is veld
2 voorzien van lichtmasten waardoor we de trainingen beter kunnen spreiden over alle velden. De
noodzaak voor een kunstgrasveld blijft aanwezig omdat de velden het zwaar te verduren krijgen met
een hoge trainingsintensiteit zeker in de natte perioden van het jaar.
Eind 2012 zijn Ria en Marius gestopt met het runnen van de kantine, dit hebben ze jaren vol overgave
gedaan. Langs deze weg willen we ze nogmaals bedanken voor al die jaren dat ze zich hebben ingezet
voor onze vereniging. Sinds 1 januari van dit jaar wordt de kantine gerund door vrijwilligers. Tot op
heden hebben zich geen grote problemen voorgedaan qua bezetting wel blijft de noodzaak er om
vrijwilligers te blijven werven. We mogen er als vereniging trots zijn dat zo veel vrijwilligers onze
kantine draaiende houden op doordeweekse dagen en de zaterdagen!
Financiën
Het resultaat over het boekjaar 2012-2013 is € 4.379. Dit is een zeer goed resultaat wat weer wat
ruimte biedt voor de komende jaren. Zeker als deze lijn doorgezet kan worden en er bewust met het
verenigingsgeld omgegaan wordt. Inmiddels is er een buffer opgebouwd dat er eventuele tegenvallers
opgevangen kunnen worden.
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Met name het feit dat de kantine per 1 januari 2013 door vrijwilligers gedraaid wordt zorgt voor een
positief effect. Enerzijds worden er personeelskosten bespaard, anderzijds zorgt het voor veel goodwill
bij de leden.
Daarnaast blijkt de familiedag nog steeds een waardig vervanger van de bazaar. De jeugdloterij die dit
jaar voor het eerst heeft plaatsgevonden zorgde voor de nodige financiële middelen. Daarnaast is de
dag wederom zeer goed bezocht, wat voor een zeer goede kantineomzet heeft gezorgd.
Dit seizoen is er een aanzet gegeven om voor alle jeugdleiding een trainingspak aan te schaffen welke
ze in bruikleen mogen gebruiken. Dit zorgt voor een goede presentatie van onze jeugdleiding. In
combinatie met een nieuwe TC en de leerstof van de Ajax Academie heeft dit naar onze mening geleid
tot een zeer goede impuls van onze jeugdopleiding!
De ballen zelf zorgen nog altijd voor een hoge kostenpost. Er zijn onlangs nieuwe ballenrekken
aangeschaft en het materiaalhok is verwarmd, echter blijkt het toch lastig hier goed mee om te gaan.
Wanneer onze leden zuiniger op het materiaal zijn, is daar nog winst te behalen.
Qua ledenaantal zit de voetbalvereniging nog steeds goed wat voor een constant niveau van onze
contributieopbrengsten zorgt. Nu ook hoofdsponsors weer voor 3 jaar hebben bijgetekend zorgt ook
dat voor financiële rust. Op financieel vlak voorzien wij de komende jaren dan ook weinig grote
uitdagingen wanneer de huidige gang van zaken gecontinueerd kan worden.
Qua liquiditeiten moet er wel rekening mee gehouden worden dat de komende jaren de ten tijde van
de nieuwbouw uitgegeven renteloze obligaties terug betaald zullen moeten worden. Deze actie is wel
beter bekend als “Draag uw steentje bij”. Het financiële effect hiervan kan nog meevallen doordat al
meerdere obligatiehouders hebben aangegeven de obligatie als gift te schenken.
Tijdens de volgende ledenvergadering zal het financiële verslag 2012-2013 ter goedkeuring worden
aangeboden. Nadat de agenda is verzonden zal de jaarrekening opvraagbaar zijn bij de waarnemend
secretaris en vanaf een half uur voor aanvang van de ledenvergadering zullen een aantal exemplaren
ter inzage klaarliggen in de bestuurskamer.
Met dank aan alle bestuursleden, kaderleden, vrijwilligers, sponsors en leden die zich ook dit jaar weer
voor onze vereniging hebben ingezet!
Kapelle, november 2013
Bestuur VV Kapelle
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