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Het Bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Senioren
Jeugd
Kantine/bar
Gebouwen en Terreinen
Activiteitencommissie/PR

Jaap Peters
Jaco Geerlof
Harry Vermeulen
Ina Zaal Verbree
Remco Havenaar
Henk Zaal
Mineke Vermeulen
Vacant (wordt projectmatig ingevuld)
Vacant (wordt projectmatig ingevuld)

Het bestuur wordt door de volgende onderdelen taakgericht ondersteund.
ez
Bar
Loterijen/Jantje Beton en KNVB
Alliance Bellingham United FC
Adviezen (gevraagd/ongevraagd)
Businessclub VVZ
Sponsorcommissie
Team VVZwammerdam 65 jaar
Dakterras
Vakantie voetbalclinics
ICT en Wifi (clubgebouw)
Jeugdkamp
Familiedag
Onderhoud & Schoonmaak
Sinterklaas & Pieten
Technische Commissie
Toernooicoördinatie
Jeugd coördinator
Website & fotografie

Jan Cavé
Jozef Kindt
Jozef Kindt (administratieve afhandeling)
Leen Kwakernaak
Wim van Dijk
Harry Vermeulen cs.
Veerle Peters (vz)
Jeroen Eijkelboom cs.
Lucas Woudenberg/Reijer Peters
Derk Peters
…
…
Fred van Lienden cs
Veerle Peters cs.
Remco Havenaar cs.
Vacant
René Verburg/Jaco Geerlof
Sira, Rien van Harselaar

De vereniging
De teams zijn allen ingedeeld door de KNVB in district west II. We zijn gestart
met zes senioren-teams en een damesteam (VR1) met voor het derde achtereen

volgende jaar aanvulling van vijf dames van SV Aarlanderveen (ZwammerdamAarlanderveen-Combinatie). Net als de voorgaande jaren speelde de dames tot
aan de kerst bij VVZwammerdam aan de Spoorlaan en daarna in Aarlanderveen
hun thuiswedstrijden. Helaas moesten we halverwege seizoen het vijfde elftal
terug trekken i.v.m. te weinig spelers. De jeugd had een A1, C1, D1, E1, E2, E3,
F1 en F2. Het afgelopen seizoen hadden we helaas geen B-elftal. Ook hadden we
afgelopen speelseizoen weer een ploeg met mini-welpen, die wij de ‘Groene
Smurfen’ noemen. Het 40+ voetbal kent inmiddels twee ploegen en neemt voor
en na de Kerst deel aan een viertal toernooien op de vrijdagavond.
Er zijn verschillende commissies die het bestuur ondersteunen. Zo hebben we
een (voetbal) technische commissie, een bouwcommissie, een barcommissie,
team VVZwammerdam 65 jaar en een sponsorcommissie. In deze commissies zit
altijd iemand van het bestuur. Er zijn weer meerdere toernooien gespeeld en de
dames hebben mee gedaan aan het meerdaagse Willy’s-toernooi. We hebben
een vernieuwde website die dagelijks wordt bijgehouden wordt. Facebook en ook
Twitter lopen steeds beter. We begonnen het seizoen op zaterdag 8 september
met een spectaculaire opening, er landde een helikopter op ons veld, hier zaten
nieuwkomer Rick Hijdra met de pupil van de week in.
Ledenaantal
We hadden in het seizoen 2012-2013 een ledenaantal van 336 leden iets minder
als het vorige seizoen. Mannen senior 230 leden de Vrouwen 25 leden en 88
leden aan jeugd. We hebben 9% minder leden als in het seizoen 2011-2012. In
de praktijk zijn het vaak rustende leden die alsnog besluiten zich uit te schrijven.
Technische aangelegenheden
Richard Niesing stopte als bestuurslid voor de senioren en we hebben een poosje
zonder gezeten, Gelukkig vonden we Remco Havenaar bereid om ons te komen
ondersteunen. René Verburg is gestopt als Jeugd coördinator, maar er wordt nog
steeds met het programma van René gewerkt. Jaco heeft dat tijdelijk
overgenomen. Een groot aantal leiders en trainers zijn gelukkig bereid gevonden
om ook dit seizoen door te gaan met trainen en leiding geven. Een aantal is
gestopt en daar ook weer de juiste mensen bij gevonden. Leendert van Kempen
en Peter Kremer zijn de trainers van het 1e gebleven voor het derde
achtereenvolgende seizoen Gerben van der Neut de trainer van het tweede. Kim
van Gelooven heeft ook dit seizoen onze leden verzorgd. De vlaggers zijn ook
dezelfde mensen gebleven Gerro van Krimpen voor het eerste en Hans van Beek
voor het tweede.
Barcommissie
De bar draait goed onder de leiding van Mineke Vermeulen. Er zijn barmensen bij
gekomen en het wordt allemaal zonder problemen ingevuld. Mineke is nog op
zoek naar vervanging voor haar job op termijn (1,5 jaar). Martin Stolwijk loopt al
met Mineke mee, om taken van haar over te nemen. We hopen dat we op de
volgende vergadering kunnen zeggen hoe en met wie deze belangrijke functie
weer is ingevuld.
Gebouwen en Terreinen
Het Sportspectrum heeft in de zomermaanden (2012) de velden weer netjes in
orde gemaakt. De huur zal wel iets worden verhoogd, maar het clubgebouw is
van ons zelf, wij betalen daardoor aanmerkelijk minder als de andere

verenigingen in Alphen aan den Rijn aan huur. Die gebouwen worden door ons
ook zelf (goed) onderhouden. Het onderhouden en schoonmaken word gedaan
door Fred van Lienden, Frans de Keijzer, Piet van der Wolf, Nico Hoogeveen en
Jelle de Jong. Helaas moesten wij op 5 juni totaal onverwacht afscheid nemen
van Fred, hij overleed op 66-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
In november 2012 hebben we een aanvraag bij het VSB fonds gedaan. We
hebben van het VSB-fonds Alphen aan den Rijn in december een bedrag ter
beschikking gekregen van € 10.000 voor onderhoud-werkzaamheden. We
hebben niet gekozen voor een ingrijpende verbouwing omdat dit te veel kosten
met zich meebrengt en we de prioriteiten ander hebben gesteld: eerst een
kunstgrasveld. We hebben op een rijtje gezet wat nodig is en daar gaan we ons
qua onderhoud op richten: bestuurskamer verven en opknappen, nieuwe deuren
in de kleedkamers, boeiborden vervangen aan de buitenkant, entree hal
opknappen, plafonds vernieuwen. En verlichting achter de bar veranderen. Hier
moeten nog wel mensen voor gezocht worden.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie, onder leiding van Harry Vermeulen. Daarnaast is er een
Businessclub ‘Vrienden van Zwammerdam’ waar alle sponsors gezamenlijk
inzitten en die per seizoen een aantal gezamenlijke activiteiten hebben (o.a.
afgelopen jaar bij Wooning in Bergschenhoek en een wedstrijd naar Feyenoord,
daaruit is ook het idee ontstaan hoe we zonnepanelen met elkaar handen en
voeten kunnen geven (met name de voorfinanciering).
Er zijn aantal sponsorpakketten ontwikkeld (brochure is verkrijgbaar). Hier kan
de sponsor uit kiezen. Dit is dan in principe voor een contract van drie jaar.
Maatwerk is natuurlijk altijd mogelijk.
Club van honderd
De Club van honderd kent 29 leden.
Vriendenloterij
66 loten lopen er momenteel via onze vereniging. Dat is de helft meer dan vorig
seizoen, maar ook 30 procent minder dan op het hoogtepunt in december 2012.
Jozef Kindt houdt dit voor ons bij. De bezuinigingen op gezinsniveau zijn hier
duidelijk debet aan.
Jantje Beton
Ook dit jaar hebben we Jozef bereid gevonden om dit op zich te nemen.
De D1-pupllen is met de bus door Zwammerdam gegaan en hebben het bedrag
van € 450 opgehaald.
Jeugdsponsors
Een tiental jeugdsponsors geven jaarlijks een bijdrage voor de opleiding van de
jeugd.
Bordsponsoring en vlaggensponsoring
Ruim 60 sponsors hebben een bord en een vlag/banier op het complex in
sponsoring. Zie ook het beleid van de sponsorcommissie.

Teamsponsoring senioren
Het 1e door: Okay Colors en Polaroid
Het 2e door: Okay Colors en Polaroid
Het 3e door: Sira, Bakker & de Vos en Restaurant Anders
Het 4e door: Duschi
Het 5e door: De Breuk
Het 6e door: Van Engelen Schoonmaakbedrijf
VR1 door: DeLimes en Good Looking
Teamsponsoring jeugd
We hebben voor de jeugd een grote groep sponsors, de tenues blijven altijd bij
heft elftal, omdat de kinderen nu eenmaal groeien en snel hun tenue niet meer
passen. Het afgelopen jaar hebben gesponsord: A.L van Veen Glas, P.W. van
Raamsdonk, Vincent Britsemmer Stucadoorsbedrijf, Polaroid, Okay Colors
Graphics , Speksnijder Transport en een sponsor die een groen wit hart heeft,
Qbiq, Reclame Gigant, Wooning en Elka Telematica.
Algemene Sponsoren
We hebben ieder seizoen de balsponsors, deze mensen sponsoren een bal bij de
wedstrijd van het eerste. Dan hebben we nog de bedrijven die de banketletters
afnemen. Ook dit jaar was de afname helaas weer minder. De crisis speelt hier
een grote rol in. Deze opbrengsten worden besteed aan de jeugd.
Bunnikzijde (supportersvereniging)
De Bunnikzijde draait al weer jaren mee bij onze vereniging, het bord is in ere
hersteld. Met dank aan de heer Joop van Wijngaarden. Onder de leiding van
Martin Reumerman draait het goed. De Bunnikzijde heeft momenteel 85 Leden.
En ook dit jaar hebben ze lief & leed gedeeld met de leden. Een fruitmand een
bloemetje en als een kindje geboren was een leuke attentie.
8 december
Op zaterdag 8 december hebben we op indrukwekkende wijze letterlijk samen
stilgestaan bij het overlijden van voetbalvader en grensrechter Richard
Nieuwenhuizen van SC Buitenboys uit Almere. Inmiddels is een wit bord bij de
middellijn geplaats van Veld 1 met de naam van Richard en de datum dat hij is
overleden (3 december). Zonder respect geen voetbal.
1 april
Op 1 april heeft onze Businessclub VVZ de locale pers gehaald met het voorstel
een multi-sportvereniging te worden (voetbal en tennis) en de clubkleuren te
wijzigen in lichtblauw. Tot op de dag vandaag denken leden dat we de
clubkleuren echt gaan veranderen. Het is groen en het blijft groen!
Samenwerking met Bellingham United FC (BUFC)
De voorgenomen samenwerking met de Amerikaanse semi-profclub BUFC heeft
gestalte gekregen via een spelersuitwisseling. In januari/februari 2013 zijn
Brendan Quilici en Sean Connor hier drie weken geweest. Zij kregen o.a. een
auto ter beschikking gesteld van sponsor Garage van der Hee. En in
juli/augustus zijn Nick van de Berg, Thom de Bruin en Reijer Peters vijf weken in
Bellingham (in de buurt van Seattle) geweest geweest bij een gastgezin. We
hebben met dit uitwisselingsprogramma ruimschoots de lokale kranten gehaald.
Een uniek project voor een Nederlandse amateurclub.

VVZwammerdam ‘Meer dan Voetbal’
Op 24 juli 3013 hebben we van de KNVB het predicaat ‘Meer dan voetbal’
gekregen. Omdat we meer, en bijzondere dingen, voor onze leden doen dan
voetballen (maatschappelijke activiteiten). Directe aanleiding was de
samenwerking met BUFC. Het bijbehorende logo mogen we in het vervolg voeren
op ons briefpaper en de website. Kunnen we trots op zijn, we staan letterlijk op
de digitale KNVB-kaart van Nederland ter inspiratie voor andere verenigingen.

Voetbalprestaties
Het 1e eindigde uiteindelijk op een gedeelte eerste plaats (9e) in het rechterrijtje.
Het 2e degradeerde toch nog naar de 3e klas na een indrukwekkende inhaalrace
na de Kerst. De D1 werd kampioen en komt volgend seizoen als C1 uit in de 2e
klasse, VR1 behaalde het kampioenschap en promoveerde naar de 4e klasse. De
veteranen werden kampioen van Alphen e.o. Alle andere teams presteerden naar
vermogen, alhoewel we stiekem wel hadden gehoopt op een kampioenschap van
het 3e.
Prestatiebeker
De prestatiebeker wordt ieder jaar uitgereikt aan het team wat de meeste
punten behaald heeft in de competitie. De punten deel je door de gespeelde
wedstrijden. Dan kan je bepalen wie er heeft gewonnen, zijn er twee teams
gelijk geëindigd, dan kijk je wie het beste doelsaldo heeft. Dit seizoen heeft de
D1 gewonnen met drie punten. Ongelooflijk.
J.P. Hunnik-bokaal
Ook dit jaar is de J.P Hunnik bokaal uit gereikt de nominaties waren voor Jannie
Goebel, Tineke Goethals en Hans van Beek. Na het stemmen heeft Jannie hem in
ontvangst mogen nemen.
Overige activiteiten
Ook dit jaar hadden we weer activiteiten, het Sinterklaasfeest voor de F-jes de
banketletters die verkocht werden door de C jeugd, en ook de bedrijven hebben

afgenomen. De Nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht, de Familiedag is weer
gehouden op Tweede Paasdag.
Er zijn veel teams die op toernooien zijn geweest. Het jeugdkamp is elders
wezen logeren. De vrijwilligersavond was top, men vraagt en wij draaien was het
thema. Alles muziekgenres kwamen voorbij.
Tot slot
Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken, ook al heb je je naam niet
gezien. Weten wij dat jullie je allemaal voor 200% in hebt gezet. Wij danken
jullie allemaal. Trainers, leiders, ouders die rijden, mensen die onderhoud plegen
schoonmaken en degene die fluiten. Onze vereniging kan eenmaal niet zonder
vrijwilligers. De vereniging zijn wij zelf. Zijn er nog mensen die iets willen
betekenen voor de vrijwilligers, je kan ons altijd aanspreken als we je vergeten.
Wij, als bestuur, willen jullie allen in het nieuwe seizoen veel voetbal plezier
wensen, met een sportieve competitie.
Ina Zaal Verbree
Secretaris VVZwammerdam
Meer dan een vereniging

