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01. ALGEMEEN. 

 

Wederom een raar seizoen achter de rug. Het seizoen begon veelbelovend, maar al na een 

paar wedstrijden ging de boel weer helemaal op slot. Geen voetbal, geen trainingen de kantine 

dicht……  Door de diverse subsidies en ook omdat bijna alle leden trouw hun contributie 

betaalden konden we ook nu weer ons hoofd boven water houden. 

Gelukkig duurde de lockdown nu niet zo lang als de vorige twee seizoenen. Wel besloot de 

KNVB na de herstart de bekercompetitie te schrappen. Een overvol competitieprogramma 

met zelfs enkele doordeweekse wedstrijden werd gepresenteerd. We startten de competitie 

met 103 teams. Nieuw dit seizoen was de deelname aan de competitie met drie teams onder de 

23 jaar. De prestaties mochten er zijn. Na twee niet uitgespeelde seizoen waarin ons 1e elftal 

bovenaan stond lukte het dit seizoen wel. Nieuwerkerk 1 werd kampioen. Het tweede team 

behaalde een 2e plaats en mocht deelnemen aan de nacompetitie. Ook hier werd het seizoen 

succesvol afgesloten; promotie naar de reserve 1e klasse. Tot slot behaalde ook het O23-1 

elftal succes. Na de eerste reeks op de vierde plaats te zijn geëindigd, werd het in de tweede 

reeks kampioen. Al met al een succesvol jaar dat feestelijk kon worden afgesloten. Dit 

seizoen was ook het seizoen van afscheid nemen. Sander Hoffmann en Bart Slob hingen hun 

schoenen in de wilgen. Keeperstrainer Theo Speelmeijer zette ook een punt achter zijn 

trainersloopbaan. Er werd op gepaste wijze afscheid genomen.  

De jeugd- en seniorencommissie hebben hun eigen verslag. 

 

Ondanks het coronavirus en lockdown steeg het ledenaantal verder. Op 1 augustus bedroeg 

het aantal leden 2021. Dit betekent wel dat we momenteel weer te maken hebben met 

wachtlijsten. 

 

Wederom geen nieuwjaarsreceptie afgelopen seizoen, maar wel jubilarissen. Dit jaar waren 

het: 60 jaar lid: Cees Heuvelman en René Vis (laatste tevens 50 jaar bestuurslid). 

       25 jaar lid: Jeffrey van Beuningen, Frank Blom, Chris Boer, Mark Bovens, Menno    

                         Homan, Joost Kofflard, Rick van Lune, Jeffrey Meijer, Lex van Noord, Piet  

                         Tuinenburg en Nick Visser. 

Begin dit jaar hebben we met de jubilarissen die aanwezig konden zijn heerlijk gegeten bij 

Brasserij de Berg. Hierbij waren ook de jubilarissen van de “corona seizoenen” bij aanwezig. 

 

Corinne en Remco Verkuil werden benoemd tot lid van verdienste. Op een voor hen normaal 

lijkende zondagmorgen werden zij hiermee verrast. 

 

Ook een inhaalslag met de ledenvergadering. Dit jaar een “dubbele” vergadering. Zowel het 

seizoen 2019-2020 als 2020-2021 passeerden de revue.  

 

Tegenvallers waren er ook. Het vervangen van een tweetal pompen en de aanschaf van een 

nieuwe ketel tikten best aan. 
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02. COMMISSIES. 

 

Binnen onze vereniging zijn vele commissies actief. Elke commissie heeft haar eigen taken. 

Binnen onze vereniging zijn, naast het bestuur, de volgende commissies werkzaam: de 

sponsorcommissie, de technische commissie, de seniorencommissie, de jeugdcommissie, de  

onderhoudscommissie, de kantinecommissie, de scheidsrechterscommissie, de 

redactiecommissie, de toernooicommissie, de winkel en de commissie van normen en 

waarden. De senioren- en jeugdcommissie hebben hun eigen jaarverslag gemaakt. 

 

De onderhoudscommissie: Ondanks corona toch weer heel veel te doen gehad. Naast de 

reguliere werkzaamheden, waaronder ook het schoonhouden van de terreinen valt was er extra 

werk door ontstane stormschade aan de reclameborden. Deze belangrijke commissie onder 

leiding van Goos Verkaik is kan best nog wat extra handen gebruiken. Ook zelf de rommel 

opruimen verlicht hun werk. Als je soms ziet hoe kleedkamers worden achtergelaten……..  

 

De kantinecommissie: Ook heel belangrijk binnen de club. Door corona weinig te doen gehad 

aan het begin van het seizoen, maar extra druk gehad nadat alles weer ging draaien. inmiddels 

de draad weer helemaal opgepakt. Met name de laatste periode van het seizoen hakte er stevig 

in. Naast kampioens- en promotiefeestjes kreeg men ook nog twee jeugdtoernooien het 

Adriaan de Jongtoernooi, Pinksterretje en de seniorenbarbecue voor hun kiezen.  

 

De normen- en waardencommissie heeft wederom tot ieders genoegen een rustig seizoen 

achter zich liggen. Wel is deze commissie bezig om een protocol op te stellen m.b.t. het 

gebruik c.q. misbruik op de sociale media. 

 

De sponsor- en redactiecommissie: Door de corona hebben een aantal sponsoren te kennen 

gegeven te moeten stoppen. Toch heeft de commissie niet stilgezeten, Er zijn toch weer wat 

nieuwe sponsoren binnengehaald.   

Wij hebben een veel bekeken site. Marcel de Dood en Cees Boevé hebben hierin een 

belangrijke functie. Ook waren er weer de fraaie presentatiegids en “Nieuwerkerk zakelijk”. 

Hiervoor zette Rob de Bruijn weer zijn beste beentje voor.  

Het beheer van de camera’s, telefoons, wifi e.d. valt onder deze commissie.  

 

De scheidsrechterscommissie: De leden van deze commissie hebben als doel scheidsrechters 

te werven, op te leiden en te begeleiden. Gezien het eerder genoemde probleem om voldoende 

fluitisten te krijgen is dit een commissie met een belangrijke taak. Ieder  lid die eens een keer 

een wedstrijdje wil fluiten kan rekenen op begeleiding vanuit deze commissie. Deze 

commissie wordt geleid door Robin Burgman en Thijs de Jong en valt onder de 

jeugdcommissie. 

 

De technische commissie: Omdat er nog geen bestuurslid technische zaken is, neemt Hans 

Jeroense voorlopig de  honneurs waar. Raoul Graham (hoofd jeugd technische zaken) 

completeert, samen met zijn onder-, midden- en bovenbouwcoördinatoren deze commissie. 

Deze commissie heeft het met veel selectieteams enorm druk. Het opstellen van het 

trainingsschema was weer een hele klus. Goed doe je het nooit……. Er is altijd commentaar. 

Maar ga er maar eens aan staan. 
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De winkel: Hier ook geen rustige periode geweest. Wel heeft men hier te maken met 

leveringsproblemen. Mede door corona en de oorlog in Kroatië kampt men met een tekort aan 

kleding. Problemen die niet op de mensen uit de winkel geschoven kunnen worden.  

Voor het nieuwe seizoen moesten weer de nodige trainingsmaterialen en ballen worden 

aangeschaft en verspreid. Afgelopen seizoen zijn er veel materialen en m.n. ballen 

kwijtgeraakt.  Er mag best met wat meer verantwoording met de materialen worden 

omgegaan.   

 

 
Geen commissie, maar wel belangrijk zijn onze clubfotografen. Corinne Verkuil en Jolanda 

van het Kaar zijn wekelijks te zien langs de lijn bij verschillende wedstrijden. Hun foto’s zijn 

op de website te bewonderen. 

 

03. ACTIES. 

 

Diverse acties brachten ook weer extra inkomsten met zich mee. Hierbij denken we o.a. aan 

de “vrienden van Nieuwerkerk”, waar Aad Boeters zich voor inzet en de Grote Clubactie 

waar Jenny Kiontke en Thijs Rotgans de scepter zwaaien. 

De avondvierdaagse ging dit jaar weer door. Met wat minder deelnemers dan voor de corona 

was het toch weer een heel spektakel. Gelukkig konden Jenny Kiontke, Lianne Jeroense en 

Thijs Rorgans weer een beroep doen op alle oude bekenden om alles vlot te laten verlopen. 

Het inzamelen van oud papier en kleding loopt nog steeds als een trein. De vergoeding voor 

het oud papier zit in een stijgende lijn. 

En niet te vergeten de oliebollenactie: wederom een geslaagd initiatief. 

 

04. CONSUL. 

 

Omdat wij inmiddels beschikken over 6 kunstgrasvelden. en 2 boardingveldjes en er 

nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld heeft onze consul Hans Henneveld niets te doen gehad. 

Wij hebben hem dit seizoen dan ook niet één keer op ons complex gezien. Zelfs Ed van 

Beuningen heeft, wat het keuren van velden betreft, niets te doen gehad. Met ingang van het 

seizoen 2021-2022 heeft de KNVB een eind aan het keuren door een consul gemaakt. Het is 

nu aan de verenigingen zelf. 

Indien er sprake is van een afgelasting, gaat de A categorie voor op de B categorie, m.u.v. de 

bekerwedstrijden of aanpassingen vanuit de KNVB. 

 

05. HET BESTUUR. 

 

Het bestuur bestond dit seizoen officieel uit 6 personen. t.w. Hans Jeroense (voorzitter), René 

Vis (secretaris en vice voorzitter), Tanco Mulderij (penningmeester), Hein de Jong 

(jeugdzaken), Rob de Bruijn (sponsoring en PR) en Ralph Maassen (algemene zaken).  

 

Paul de Willigen heeft het bestuur te kennen gegeven zijn functie als verenigingsmanager per 

1 augustus 2022 neer te leggen. Een opvolger is niet zo snel te vinden. Meer werkdruk dus 

voor het bestuur 
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Diverse bestuursleden hebben de beschikking over een extra helpende hand. Zo heeft onze 

penningmeester Peter Beijl en Jenny Kiontke naast zich, Naast deze twee krachten hebben wij 

ook hulp van een extern bureau (Peter Michels. (extra uitgaven) De ledenadministratie wordt 

verzorgd door Koos Slob. Corinne Verkuil verzorgt de boeteadministratie.  

 

 

06. EXTERNE CONTACTEN. 

 

Natuurlijk hebben wij als vereniging te maken met vele externen. Ik noem hierbij de KNVB, 

de gemeente, de commissie hoogbouwflats, de politie, enz. 

Allereerst de KNVB. De digitalisering bij de KNVB gaat nog steeds door. Persoonlijk contact 

is er steeds minder. Sportlink, Voetbal.nl en de wedstrijdzaken app zijn de belangrijkste 

drijfveren. 

 

De gemeente. Wij vormen  samen met de gemeente een stichting. Namens onze vereniging 

zitten Davy Govers en Kevin Boeters in deze stichting; de gemeente wordt vertegenwoordigd 

door Martin Korstanje.  

 

Ook met de politie (m.n. de wijkagent), voetbalverenigingen in Zuidplas, Sportstichting 

Zuidplas, Vrijwilligersorganisatie Zuidplas en de commissie hoogbouwflats is overleg.  

 

 07. SLOT. 

 

Na alle coronaperikelen wens ik iedereen ook nu weer alle goeds toe voor het seizoen 2022 – 

2023 en  eindig ik ook dit jaarverslag weer met iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet 

het afgelopen seizoen.  

  

René Vis, secretaris.  

 


