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Notulen van de algemene ledenvergadering van Sportclub Varsseveld, gehouden op maandag 4 
november 2019, in de kantine op sportpark Oberink. 
 

Aanwezig van het hoofdbestuur: Ronald Ruesink (voorzitter), Michel de Wolf (penningmeester), 

Annelies Schuurman (secretaris), Peter Breuker (jeugdzaken), Hans Wossink  (technische zaken), Eric 

Heersink (sponsorzaken en PR), André Diepenbroek (accommodatiebeheer) 

 

Er bezochten 51 leden de vergadering volgens de presentielijst. 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom is voor onze 

aanwezige ereleden Gerhard Schuurman, Joop Knikkink, Gert Sturris, Han Boesveld en Lineke Mulder 

en Jan Broens die deze avond later aanwezig zal zijn. Ook een hartelijk welkom aan onze leden van 

verdienste.  

Er zijn afmeldingen ontvangen van Bennie en Ina Wisselink, en Jos Heutinck. 

De voorzitter constateert dat de opkomst wederom prima is maar helaas iets minder dan vorig jaar. 

De opkomst laat zien dat de club leeft en dat er betrokkenheid is.  

Voordat we verder gaan wordt er stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Hennie Wisselink. 

Hennie werd geboren op 11 oktober 1944 en op zijn 12e lid van Sportclub Varsseveld. Tot 1985 

speelde Hennie zelf, daarna werd hij zowel jeugdtrainer alsook trainer van de dames. Tussen 1981 en 

1991 was Hennie voorzitter van het toenmalige jeugdbestuur. Daarna heeft hij nog een hele periode 

de ledenadministratie van onze club verzorgd. Hoewel Hennie al een paar jaar ziek was kwam zijn 

overlijden in december 2018 toch nog onverwachts. Ter nagedachtenis aan Hennie hebben we voor 

de wedstrijd tegen Warnsveld een minuut stilte gehouden en met rouwbanden gespeeld. Behalve 

het overlijden van Hennie wordt ook stilgestaan bij het overlijden van Irene Ter Horst. Irene heeft 

zich in het verleden ook volop ingezet voor onze club. Als het gezicht van de kantine voorzag ze ons 

allemaal met veel plezier van een hapje en een drankje. Ook Irene is veel te vroeg overleden. De 

voorzitter vraagt een minuut stilte voor Hennie, Irene en ook voor anderen die ons ontvallen zijn.  

In 2016 is er een visie-plan opgesteld t/m 2020. Hoewel zo’n plan altijd met vallen en opstaan 

gepaard gaat, zijn we volgens de voorzitter op de goede weg.  

Om het voor iedereen duidelijk te hebben wordt de missie; waar staan we voor en de visie; waar 

gaan we voor nogmaals herhaald. Waar hebben we invloed op, en wat kunnen we beïnvloeden om 

succesvol te zijn. 

Dit is destijds als volgt omschreven en dit is niet veranderd. 

Missie Sportclub Varsseveld zorgt ervoor dat een ieder, van jong tot oud van de voetbalsport kan 

genieten, zowel actief alsook passief. Onze club vervult een sociaal-maatschappelijke rol, probeert te 

verbinden en zet hierbij middelen in die ons ter beschikking staan (zoals velden, kleedkamers, 

kantine e.d.) Sportief gedrag binnen en buiten het veld zijn belangrijke pijlers voor onze club.  

Visie Voetbal staat centraal, alle leden moeten deze sport op hun eigen niveau kunnen beoefenen. 

Een ieder moet zich thuis voelen bij onze club, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, uiterlijk of 
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(geloofs-)overtuiging. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Door goed samen te werken 

moeten de verschillende doelen worden bereikt.  

Hieruit zijn 5 doelen opgesteld: 

1) Sportclub varsseveld is een stabiele zondag 2e klasser, heeft een goede jeugd-opleiding en 

biedt zowel heren- alsook damesvoetbal aan.  

2) Sportclub varsseveld verzorgt een breed voetbalaanbod voor iedereen van 4 tot 80 jaar.  

3) De leden van Sportclub Varsseveld hebben een groot ‘wij’ gevoel, en mede daardoor worden 

activiteiten breed gedragen en zijn deze ook (bijna) altijd succesvol.  

4) Bij sportclub Varsseveld is “positief” coachen een belangrijk punt, zowel bij de actieve leden 

alsook bij de passieve leden. 

5) Sportpark Oberink moet een prettige ontmoetingsplaats zijn waar al onze leden met plezier 

willen komen.  

Tot slot geeft de voorzitter aan dat we een club zijn waar alles wordt gedaan door en voor de leden. 

Dit zal vanavond nog wel vaker worden benoemd maar alle vrijwilligers worden bedankt voor hun 

inzet. Zonder vrijwilligers zou er geen Sportclub mogelijk zijn.  

 

Notulen vergadering 29-10-2018: 

Aantal donateurs -21 is aangepast naar -5 negatief verschil, verder worden de notulen onder 

dankzegging van de secretaris goedgekeurd.  

 

Jaarverslag van de secretaris 

Tijdens de ledenvergadering van 29 oktober 2018 trad Bennie Wisselink af als bestuurslid en werd 

Hans Wossink  benoemd als zijn opvolger. Bennie Wisselink werd onderscheiden met de titel lid van 

verdienste. 

Naast de gebruikelijke en bekende commissies was ook de in seizoen 2017-2018 benoemde 

kunstgrascommissie nog actief tijdens het proces van de aanleg van het kunstgras. 

Ook tijdens seizoen 2017/2018 was de kantine in zeer goede handen bij Anja Rothman samen met 

haar team en vrijwilligers. Helaas bereikte ons eind april het bericht dat Anja was getroffen door een 

hartinfarct. Na zorgwekkende eerste berichten, gelukkig was Anja in goede handen in het ziekenhuis 

in München en later in Nederland waardoor ze wonderbaarlijk goed herstelde. Gelukkig kan Anja de 

draad weer beetje bij beetje oppakken, maar heeft nog een weg te gaan. Bijzonder om te zien dat 

juist in deze situaties onze vrijwilligers er samen de schouders onder zetten en uit diverse hoeken 

hulp geboden wordt. Hier mogen we met elkaar erg trots op zijn. 

Op 15 juli 2019 telt de vereniging het volgende aantal leden: 

• Senioren 297 (280) =  + 17 

• Jeugdleden 261 (263) = - 2 

• Recreatief/niet spelende leden 232 (251) = -19 

• Donateurs 99 (99) = 0 
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Totaal aantal leden  889 (893) = -4 

 

Totaal aantal spelende leden 558 (543) 

• mannen 251 

• vrouwen 46 

• Jongens 235 

• meisjes 26 

De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het seizoen 2017/2018. Het totaal 

aantal leden komt hiermee op 889, hetgeen een afname betekent van 4 leden. We zien een toename 

bij de senioren. Het aantal niet spelende leden neemt af. Het aantal jeugdleden is redelijk stabiel 

gebleven en gelukkig hebben zich na deze peildatum een heel aantal nieuwe leden aangemeld voor 

je JO7 en JO8. 

 

Adviesraad: 

De adviesraad was bij de eerste bijeenkomst onveranderd t.o.v. het seizoen ervoor. De adviesraad 

bestond uit: 

• Willie Luijmes 

• Wiebe Sturris 

• Jannick Rougoor 

• Anita Weening 

• Henk Houwer 

• Susan Wisselink 

• Roeland Scheuter 

• Mark Neijsen 

We hebben met deze groep in seizoen 2018-2019 weer 2 bijeenkomsten gehad. Deze bijeenkomsten 

waren heel open, constructief en waardevol. We hebben veel zaken besproken. Tijdens de 

bijeenkomst op 24 september spraken we onder andere over: 

• Begeleiding van jeugd overgang naar senioren 

• Communicatie op diverse gebieden binnen club kan beter 

• Bestaansrecht 3e elftal 

• Rookbeleid 

• Renovatie of nieuwbouw tribune 

• EHBO/AED 

• Invulling nieuwe website 
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Na deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van een drietal personen: Anita Weening, 

Jannick Rougoor en Marc Neijsen. We hebben Gerben Meijer, Clara Kets en Lukas Breukelaar mogen 

toevoegen aan de adviesraad. De tweede bijeenkomst was op 11 maart. We spraken over:  

• (luide) muziek in de kantine 

• Rol van jeugdleiders / discipline bij jeugd 

• Wachttijd in kantine 

• Indeling teams op kunstgrasveld 

• Nieuwe activiteiten in kantine 

Van elke bijeenkomst maken we een samenvatting en deze wordt binnen het bestuur besproken. Een 

heel aantal zaken hebben we hiervan hebben we reeds kunnen oppakken. 

 

Algemene zaken 

• Helaas bereikte ons december 2018 het droevige bericht dat ons erelid Hennie Wisselink is 

overleden. Ons eerste elftal heeft met rouwbanden gespeeld en we hebben een minuut stilte 

gehouden. 

• Eind augustus hebben onze kapotte ballen een leuke nieuwe bestemming gekregen, ze zijn 

geschonken aan stichting AAP. 

• Op 20 december werd de voetbalquiz georganiseerd in de kantine. Het was een gezellige avond 

met veel fanatiekelingen. 

• Op 15 juni was de vrijwilligersdag in de kantine, waarbij we hebben gestreden om de titel 

schutterskoning(in) van SC Varsseveld. heeft deze titel in de wacht gesleept. 

• De 4e editie van carbid ludiek was weer een groot succes. Ook hier een goede opkomst en zeker 

voor herhaling vatbaar. 

• Ook voor de jeugd waren er weer tal van activiteiten, hierover zal Peter later verslag doen 

 

De KNVB geeft een overzicht met wat leuke feitjes, leuk om even te delen: 

We speelden met onze club totaal 895 wedstrijden. We speelden het vaakst tegen AZSV. Zowel thuis 

als uit is ons winstpercentage 38%. Ons verliespercentage ligt zowel thuis als uit op 51%. 

We scoren thuis minder, maar krijgen er ook minder tegen dan wanneer we uit spelen. 

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooi, sportief en geslaagd seizoen! 
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Jaarverslag Jeugdzaken 

Op het scherm wordt de samenstelling van de jeugdcommissie in het afgelopen seizoen getoond. 

Karin Bruijl heeft begin vorig seizoen de taak als coördinator van de o11 lichting op zich genomen. Zij 

nam deze taken over van Saskia ten Brinke 

Ingrid Toebes is toegetreden tot de jeugdcommissie als secretaris en is daarmee de opvolgster van 

Inez Wassink. Yvette Harders was afgelopen seizoen met haar laatste seizoen bezig als coördinator 

van de oudste 3 lichtingen 

Afgelopen seizoen was Berry Smits opnieuw scheidsrechterscoördinator, zowel bij de jeugd als bij de 

senioren. 

De stuurgroep jeugd bestond opnieuw uit Koen Arentsen, Frits Kleinnibbelink en Bert Spekking. 

Zij hebben zich onder meer bezig gehouden met de bezetting en begeleiding van trainers, cursisten 

en stagelopers. 

Het afgelopen seizoen heeft een aantal studenten van het Graafschap-college stage gelopen bij onze 

jeugdafdeling. Door de stuurgroep jeugd zijn pogingen ondernomen om hiervoor een structurelere 

samenwerking met het Graafschap-college aan te gaan, maar dit blijkt helaas erg moeilijk omdat zij 

hun stagelopers graag op een beperkt aantal centrale en grote locaties willen houden. 

Mathijs Hoek en Joey Weijkamp hebben beiden via onze vereniging de cursus UEFA C Jeugd bij de 

KNVB gedaan en zijn daar beiden voor geslaagd. Het is mooi om te zien dat er daarmee dit jaar 

opnieuw een groei is in het aantal gediplomeerde trainers bij de jeugd. Daar staat tegenover dat het 

voor de vereniging helaas erg lastig is om voor alle teams 2x per week trainers te vinden en 

daarnaast ook leiders voor de zaterdagen. Met de nodige moeite zijn we er vorig seizoen wel in 

geslaagd om alle teams 3x per week van de minimale begeleiding te voorzien, maar dit blijft voor de 

toekomst wel één van de belangrijkste aandachtspunten. 

 

Kampioenschappen 

Bij de jeugd hebben we afgelopen zomer twee kampioenschappen kunnen vieren. 

De Jo15-2 won alle 10 hun wedstrijden in de 4e klasse en werd dus met overmacht kampioen.  

De Jo11-3 won liefst 9 van hun 10 wedstrijden in de 5e klasse en mocht dus ook de kampioensschaal 

in ontvangst nemen. 

Op het scherm worden de uitslagen van de selectieteams in de afgelopen zomer getoond. 

Voor het eerst in vele jaren, waren al onze hoogst spelende jongensteams actief in de 1e klasse. 

Met eindklasseringen variërend van de 4e tot en met de 10e plaats, hebben zij allen bewezen dat ze 

dit niveau aan kunnen. 

Deze teams spelen dan ook allemaal in het huidige seizoen opnieuw in de 1e klasse. 

Onze Meiden onder 19 eindigden afgelopen zomer op de 3e plaats in de 2e klasse. Voor het huidige 

seizoen hebben we er voor gekozen om met een jong en getalenteerd meidenteam in de onder-17-

lichting uit te komen. De oudere speelsters van het team van vorig jaar zijn doorgestroomd naar de 

senioren. Ons nieuwe onder 17 team is opnieuw actief in de 2e klasse, maar is al fanatiek op jacht 

naar een plek in de 1e klasse. 
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Activiteiten  

Gedurende het vorige seizoen zijn er weer enkele activiteiten gehouden voor onze jeugdleden.  

In het begin van het seizoen werd er op de Vijverberg een wedstrijd van Jong Oranje tegen Schotland 

bezocht. 

In de herfstvakantie was er weer een goedbezochte en inmiddels traditionele techniek dag voor de 

jeugd 

In de wintermaanden kreeg de jongste jeugd bezoek van Sinterklaas en was er een FIFA-toernooi 

voor de oudere jeugd én de senioren. 

Daarnaast is er in de winterstop door alle teams veel gevoetbald in de zaal. 

Het seizoen werd traditioneel afgesloten met een gezellige familiedag 

 

Vertrouwenscommissie 

De vertrouwenscommissie is afgelopen seizoen gelijk gebleven qua samenstelling. Dit betekent dat 

deze bestond uit Hans Kruisman, Yvonne Rusink-Hengeveld, Ester Hiddink en ikzelf. 

Er zijn inhoudelijk geen bijzonderheden te melden vanuit de vertrouwenscommissie 

 

Vooruitblik 

In dit seizoen hebben wij een nieuwe coördinator gevonden als opvolgster van Yvette Harders. 

Anke Ebbers is begin dit seizoen begonnen als coördinator van de o19 en o17 lichtingen.  

Dit betekent ook een nieuwe verdeling van lichtingen onder de coördinatoren. 

De o15 lichting valt vanaf nu onder dezelfde coördinatie als de o13 lichting en dus onder Anita 

Weening 

Anita zal Anke ook ondersteunen bij haar start als coördinator. 

Ook nieuw in dit seizoen zijn de extra techniektrainingen voor pupillen op de vrijdagavonden, 

waarmee in oktober is gestart. 

Deze trainingen worden gehouden in kleine groepen om elk individu de aandacht te kunnen geven 

die het verdiend. 

De trainingen worden afwisselend aangeboden aan de onder 7, 8 en 9 lichting de ene week en de 

onder 11 lichting de andere week. Er wordt een blok van 4 trainingen per lichting gehouden vóór de 

winterstop en 4 trainingen na de winterstop. 

Met deze trainingen hopen we de technische kwaliteiten van onze spelers een flinke boost te geven 

en gezien de goede opkomst van de pupillen bij de eerste trainingsavonden, hebben ze er ook veel 

plezier van! 
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Jaarverslag technische zaken SC Varsseveld 2018-2019 

De TC bestaat uit Koen Arentsen (jeugdzaken), Sanne Rutgers en Myrthe Thuis (meisjes- en vrouwen 

voetbal), Bendick Klein Wassink (vertegenwoordigt de belangen van de lageren senioren teams), 

Berry Smits (wedstrijd- en scheidsrechterzaken) en Hans Wossink. 

De Technische Commissie is het afgelopen seizoen 6 keer voor een vergadering bij elkaar gekomen. 

Heren 1 

In het seizoen 2018-2019 is er door Heren 1 wisselend gepresteerd. Na een matige competitiestart is 

er een periode met goed voetbal en prima resultaten gespeeld. Afgewisseld in de 2e seizoenshelft 

met een aantal mindere wedstrijden. Een meer aanvallend speelstijl betekende een positiever 

doelsaldo. 

Uiteindelijk wist Heren 1 het klasse behoud veilig te stellen met 31 punten uit 26 wedstrijden, en 

eindigde het team op een 10e plek, waarbij het doelsaldo uiteindelijk beslissend bleek te zijn. 

De staf van het 1e elftal is voor dit seizoen nauwelijks gewijzigd. Jos Heutinck is als trainer-coach voor 

het 2e seizoen werkzaam bij SC Varsseveld, Martijn Besselink en Bennie Mellendijk zijn de assistent-

trainers en leider en teammanager zijn resp. Ronnie Hendriksen en Bennie Wisselink. 

William Assink heeft het besluit genomen te stoppen als assistent scheidsrechter, Dave Geurkink is 

zijn vervanger. 

Heren 2 

Heren 2 kende een moeizaam seizoen. Een te kleine selectie betekende vaak een kleine 

trainingsgroep en spelerstekorten op zondag. Het elftal eindigde op een 12e plaats en was 

veroordeeld tot het spelen van nacompetitiewedstrijden voor handhaving in de reserve 1e klasse. 

Helaas werd verloren van de Trekvogels en degradeerde het team naar de reserve 2e klasse. 

In de winterstop gaf trainer Thomas Damman en leider Marco Wossink aan te stoppen met hun 

taken aan het eind van het seizoen. 

Voor dit seizoen is een overeenkomst afgesloten met Arno Heersink als trainer-coach, hij is weer 

terug op het ‘oude nest’, de assistent trainer is Jan Willem Schut. De leiders van Heren 2 zijn Dick 

Klein Wassink en Wouter Dijkman en William Assink is de assistent scheidsrechter. 

Vrouwen 1 

Vrouwen 1 kende een goed seizoen. Uiteindelijk eindigde het team op een verdienstelijke 4e plek en 

werd de derde periode gewonnen. Helaas is door een tekort aan speelsters niet deelgenomen aan de 

nacompetitie en speelt Vrouwen 1 ook dit seizoen in de 2e klasse. 

Na 6 seizoenen is afscheid genomen van Ton Wiggers als trainer-coach. Na verschillende gesprekken 

door een spelersafvaardiging, staf en TC met kandidaat trainers om de vacature in te vullen is voor 

komende seizoen Mike Clephas als trainer-coach aangesteld. Mike is het seizoen gestart, maar moet 

voorlopig door een medisch probleem van de zijlijn toekijken. Geweldig dat binnen de vereniging 3 

echte clubmensen zijn opgestaan en tijdelijk de trainingen hebben verzorgd: Thomas Damman, Frits 

Kleinnibbelink en Arie ten Brinke. 

Mike is herstellende en heeft de afgelopen weken gedeeltelijk weer taken kunnen uitvoeren. 
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Het 3e elftal presteerde wisselend in de reserve 3e klasse. Veelvuldig moesten er spelers worden 

afgestaan aan het 2e elftal. Veel wedstrijden werden gespeeld in wisselende opstellingen. In het 

voorjaar leek het er op dat klasse behoud kon worden afgedwongen, dit mocht niet zo zijn, het elftal 

degradeerde naar de reserve 4e klasse. 

Door spelerstekorten bij de verschillende elftallen (o.a. 2e, 3e en 4e elftal is door de TC in het 

voorjaar in overleg met betrokken spelers, leiders en bestuur het besluit genomen om het 4e elftal 

per direct uit de competitie te halen. Een rigoureuze maatregel die een vereniging liever niet wil 

nemen. Echter, in de ontstane situatie onvermijdbaar om te voorkomen dat elftallen op 

zondagochtend met onvoldoende spelers op het veld zouden komen te staan. 

Voor het seizoen ’19-’20 zijn de ‘overgebleven’ spelers van Heren 2, 3 en 4 geplaatst in 2 elftallen en 

is er een team minder ingeschreven in de competitie. Daarnaast is het besluit genomen dat Heren 3, 

uitkomende in de reserve 4e klasse, geen selectie elftal meer is. 

Bij de lagere spelende herenteams zijn geen kampioenschappen te melden. Het Dames 25+ heeft een 

kampioenschap behaald in de vrijdagavondcompetitie. 

Ook het 7e elftal had regelmatig op zondag onvoldoende spelers. In het jaarlijks overleg over de 

teamindeling voor het nieuwe seizoen is besloten het 7e op te heffen vanwege spelerstekort en een 

aantal spelers die aangaven te stoppen met voetballen. De ‘overgebleven’ spelers zijn ingedeeld bij 

de overige senioren elftallen. 

Een plezierige constatering was dat het volledig jeugdteam O19-3 aan het eind van het seizoen ’18-

‘19 de overstap maakte naar de senioren. Daar waar bij de overstap van jeugd naar senioren spelers 

steeds vaker stoppen is dit elftal in zín geheel door gegaan met voetballen. 

Voor het komend seizoen 2019-2020 zijn er 13 seniorenteams ingeschreven: 8 herenteams, 2 

damesteams, 2 Heren 40+ en 1 Dames 25+ team. 

Op donderdagmorgen spelen de ‘oude vedetten’ met veel plezier en enthousiasme een partijtje 

Walking Footbal. Een tak binnen de verenging die succesvol en nog steeds groeiende is. De trainingen 

zijn op donderdagochtend om 10.00 uur onder leiding van Peter Aal. 

Vermeldenswaard is de wijze waarop Berry Smits wekelijks de veld- en scheids-rechterindelingen 

verzorgd. Een belangrijke taak om de organisatie van de vele wedstrijden in goede banen te leiden. 

Berry heeft aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen met deze taak, mocht je 

belangstelling hebben voor een rol binnen de TC neem dan contact op met het bestuur. 

Tot slot worden  alle gestopte trainers, leiders, grensrechters en verzorgers bedankt voor hun inzet in 

het afgelopen seizoen. Jaarlijks is het een klus om de begeleiding van alle elftallen van O7-1 tot 

Heren 1 rond te krijgen. 

Ook voor het komend seizoen is het gelukt om trainers en begeleiders voor alle teams aan te stellen. 

Het motto hierbij blijft ‘zonder vrijwilligers geen voetbal’. 

De technische commissie wenst alle spelers, trainers, leiders komend seizoen veel succes en vooral 

veel voetbalplezier! 
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Jaarverslag Accomodatiebeheer 

Afgelopen jaar is er veel gerealiseerd op sportpark Oberink. Dit heeft veel van onze klusteams 
gevraagd. Door middel van beeldmateriaal worden o.a. de aanleg van de sproei installatie en de 
werkzaamheden rondom het kunstgrasveld getoond. De staat van de tribune vraagt de nodige 
aandacht. Binnen het bestuur en de adviesraad is gesproken over wat te doen met de tribune, 
renoveren of nieuw bouwen. Echter de gemeente heeft aangekondigd dat de tribune als 
gemeentelijk monument is aangemerkt. Met dit gegeven zullen we nieuwe plannen maken.  

 

Overzicht activiteiten 2018-2019: 

• Aanleg sproei installatie veld 1, 2 en 4 

• Werkzaamheden rondom kunstgrasveld 

• Tribune gemeentelijk monument 

 

Evenals voorgaande seizoenen hadden we weer twee klusteams, een op de maandagmiddag en een 

op de vrijdagochtend.  

 

Vragen accommodatie: 

• Gerhard Arentsen: geeft aan dat we een bestuur hebben die durft te investeren waardoor 

alle mooie initiatieven die gedaan zijn ook mogelijk zijn geweest.  

• Een vraag vanuit dames 1: Er is tegenwoordig voetbal TV die wedstrijdanalyses maakt. De 

dames vragen zich af of we dat willen ook vanwege AVG?  

Hans Wossink gaat naar een informatiebijeenkomst bij Grol over het opnemen/filmen van 

wedstrijden met een camerasysteem om wedstrijdverslagenen analyses te kunnen maken. 

Binnen het bestuur is er reeds over gesproken, wat kan dit voor ons betekenen voor de 

ontwikkeling van het voetbal binnen SC Varsseveld.  

• Gerhard Arentsen geeft aan dat het kunstgras 1x per week geborsteld moet worden maar 

dan moet het veld droog zijn. Echter dit is de laatste weken niet het geval. Hoe gaan andere 

verenigingen hiermee om? André Diepenbroek zal dit oppakken.  

• Theo Bruggink geeft aan om wellicht een weiderol aan te schaffen om achter de nieuwe 

traktor te hangen zodat we zelf ook kunnen rollen. We nemen dit mee in de 

bestuursvergadering.  

• Joop Knikkink vraagt wat we doen aan de huisvesting wanneer we steeds meer materiaal 

krijgen. Dit is reeds besproken binnen het bestuur en hier zijn al plannen voor zodat alle 

materialen goed opgeslagen kunnen worden.  

• Dick klein Wassink: Het licht van het kunstgrasveld valt geregeld uit. Hoe kan dit en hoe kan 

het opgelost worden? Het licht vraagt meer stroom dan vooraf aangegeven is waardoor de 

hoofdzekering het niet aan kan. We hebben de intensiteit nu iets terug gezet. We zijn ermee 

bezig om de schietvereniging op een andere stroomgroep te zetten, dit is in gang gezet bij de 

Liander. 

• Er is in de schakelkast nog geen schakelaar aangebracht door de leverancier waarmee alleen 

de trainingsstand aangezet zou kunnen worden. Dan zou het probleem opgelost moeten zijn 

We zullen dit in het bestuur bespreken. 
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Jaarverslag PR en Sponsorcommissie 

Algemeen 

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

Audrey Kappers    - Tempo/ Grote Clubactie 

Gerard Gilbers    - Balsponsoring 

Joris Kuenen    - Club van 100 

Ritchy Kleinnibbelink    - Club van 100 

Mascha Konink    - Kledingbalie 

Eric Heersink    - Voorzitter   

Herry Bruyns    - Boarding/Doeken 

 

Financieel 

De sponsorinkomsten zijn gestegen met 14% Er zijn meer inkomsten gegenereerd door de boarding 

rondom het kunstgrasveld. Verder zijn er kleine verschillen. De opbrengsten uit de vriendenloterij en 

de Grote Clubactie laten wederom een dalende lijn zien.  

 

Ontwikkelingen sponsoring 

Een overzicht van de hoofdsponsoren en ster-sponsoren worden in de presentatie weergegeven, 

alsook de nieuwe sponsoren. Afgelopen seizoen zijn de contracten van bestaande stersponsoren en 

de hoofdsponsor met drie jaar verlengd.  

De club van 100 is nieuw leven ingeblazen en vanaf dit seizoen weer actief bemand met Joris en 

Ritchy. Er vindt actieve ledenwerving plaats voor de club van 100 (€50). In het seizoen vindt een uitje 

plaats.  

Binnen de commissie zijn nog enkele vacatures vacant  

• Kledingsponsoring / Aankleding kantine 

• Evenementbegeleiding 

 

Overige activiteiten 

• We hebben De Graafschap op Oberink ontvangen voor een oefenduel. 

• Het vogelschieten is verplaatst van locatie sc Varsseveld naar Het Hofshuus. Dit is goed 

verlopen en zal op enkele kleine verbeterpunten na worden hervat aankomend seizoen.  

• Tijdens de optocht van de Varsseveldse Kermis hebben we SC Varsseveld gepromoot door 

mee te lopen met een afgevaardigde van de club; het bestuur, senioren en junioren.  

• Bij de aanvang van het seizoen is in september het kunstgrasveld officieel geopend met een 

dwarstoernooi senioren en een feestavond voor alle leden.  
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• In de kantine is voor de jeugd een PlayStation 4 geplaatst. Hier wordt actief gebruik van 

gemaakt, niet alleen door de jeugdspelers maar ook door de leiders. 

• Er wordt actief op de website en Facebook gepubliceerd als er activiteiten zijn.  

• Het bestuur is opnieuw aangekleed door Heezen Mode 

• Rabo Clubkas 

• Grote Clubactie 

Planning seizoen 2019-2020 

 

• Lege plekken reclameborden opvullen en renoveren borden 

• Kledingbalie en trainingspakken 

• Intensiever aspirant jeugdleden benaderen  

• Meisjes jeugd en dames intensiever werven 

• Overwegen  van  hernieuwde optochtdeelname 

• Verder opvoeren PR activiteiten online 

• Evalueren voortbestaan Tempo 

 

Financieel Jaarverslag 

Financieel gezien was het een bewogen jaar. Er vloeiden meer euro's over de rekening dan normaal. 

Dit komt vanwege het kunstgrasproject. Ook is de aanleg van het sproeisysteem afgelopen seizoen 

gerealiseerd en is de jeugd voorzien van nieuwe kleding. Voor het sproeisysteem project heeft de 

Rabobank € 7.500,- bijgedragen. Met de aanschaf van dit sproeisysteem is de verwachting dat we 

een behoorlijke kostenreductie kunnen realiseren. Het oude systeem was op. Reparatie of 

vervanging van de oude sproei installatie had 10.000 euro gekost. Door deze investering hebben we 

financieel kunnen besparen en is het verantwoord voor het klus team. 

In het afgelopen seizoen is ook de basis gelegd voor een gewijzigde samenwerking met het AOV voor 

wat betreft het vogelschieten. Het huidige contract liep nog 1 jaar. Dit is opengebroken en vernieuwd 

(met 5 jaar en onder dezelfde omstandigheden met nog eens 5 jaar). We hopen hier nog lang in te 

kunnen participeren op de nieuwe locatie. 

Financieel gezien kan de penningmeester met trots zeggen dat de club er financieel nog steeds goed 

voorstaat. 

Ieder kwartaal ontvangt het bestuur tussentijdse cijfers van de financiële commissie, zodat de vinger 

aan de pols gehouden kan worden. 

Zo is ook tussendoor steeds een update gegeven over het kunstgrasproject.  

De financiële zaken zijn mede met behulp van Gerrit, Jorn en Robert goed en tijdig verwerkt. De 

heren worden hiervoor bedankt.  

Voor komend seizoen blijft deze formatie in stand.  

Toelichting op balans en resultaat seizoen 2018/2019 

De penningmeester presenteert de cijfers met behulp van PowerPoint, hetgeen een overzicht geeft 

over de balans, begroting, inkomsten en uitgaven.  



 12 

Deze laat een flinke wijziging in het balanstotaal zien en komt met name door de investeringen van 

het kunstgras en sproeisysteem. 

De bedragen van de financiers zijn bijgeschreven, echter verliep de financiële afhandeling van het 

kunstgras wat trager. Dit zorgt ervoor dat we per balansdatum een behoorlijk hoog banksaldo 

hadden. 

We hebben een respectabele omzet behaald. We zijn ruim boven de de begroting geëindigd. Het 

vergelijk tussen de werkelijke cijfers en de begroting worden in de presentatie getoond. 

Naast een mooie omzet hebben we te maken gehad met wat hogere kosten. De grootste daarvan is 

voor de kleding van de jeugd. 

Verder is alles redelijk conform de verwachtingen en voorgaande jaren.  

* Vergelijking prognose/werkelijk 

Het was geen seizoen van de uitersten of grote verschillen en de exploitatie. Het resultaat is 

uiteindelijk aardig conform de verwachtingen. Het verschil is nog geen 1%. We hebben iets meer 

inkomsten dan verwacht door ledengeld (meer leden), sponsoring, overigen opbrengsten door 

bijdrage kleding jeugd, Vogelschieten (+45%) en subsidies.  

Recht van opstal 

De penningmeester vraagt de leden om goedkeuring voor het vestigen van recht van opstal op het 

kunstgras. 

Alle leden gaan akkoord.  

Begroting 2019/2020 

  

Wil je het sportpark actueel houden en om overige randvoorwaarden goed te kunnen faciliteren 

zullen we een vast kostenpatroon houden dat betaald moet worden. Dit is nodig om het huidige 

niveau op alle facetten te behouden. De vaste kosten hiervoor stijgen jaarlijks. 

De inkomstengroepen zijn mooi gespreid en redelijk constant. Zo is ook de verwachting voor komend 

seizoen. 

Inmiddels hebben we het kunstgrasproject gerealiseerd zonder extra contributieverhogingen. Dat is 

redelijk uniek. 

De penningmeester geeft aan dat we aankomend seizoen te maken krijgen met het treffen van een 

voorziening van de toplaag van het kunstgras en extra afschrijvingen voor het kunstgrasveld. 

Ook voor de komende jaren is de verwachting dat we alle lasten kunnen dragen met: 

– verhoging van de sponsorinkomsten 

– contributieverhoging van 3% 

– behouden van de kantineopbrengsten 

Daar doen alle commissieleden en vrijwilligers hun uiterste best voor! Daarnaast moet het 

spelplezier bij alle leden voorop staan. 
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De leden moeten met plezier op ons sportpark komen en moeten zich er thuis voelen. We moeten 

het met zijn allen doen. 

 

Verder spelen de volgende zaken: 

* Licht stijgende personeelskosten 

* Dalende huisvestingskosten; sportpark wel op peil van huidige staat van onderhoud houden 

* Stijgende financieringskosten door geleend geld voor kunstgras. 

* Overige kosten; op nagenoeg eenzelfde niveau 

Contributie  

De penningmeester vraagt toestemming  om de contributieverhoging van 3% per volgend seizoen 

door te voeren. We hebben dit nodig om alle faciliteiten op een hoog niveau te houden.  

Er zijn geen leden die hier problemen mee hebben en is bij deze besloten de contributie per seizoen 

2020/2021 te verhogen met 3%. 

Vragen Financieel 

• Rene Weening vraagt wat de extra kosten zijn geweest voor het kunstgras. 

Michel de Wolf licht toe dat de boarding (zwarte omheining ipv gegalvaniseerde staal), de 

verlichting (stelpost) en het afgraven van de grond hoger is uitgevallen.  

• Hans Gussinklo vraagt wat een nieuwe laag t.b.v. het kunstgras kost.  

Dit kost 180.000 euro en zal 12 jaar meegaan. We zullen 50% gaan reserveren.  

• Bas Arentsen geeft aan dat we heel veel geld hebben opgehaald via de financiers. We  gaan 

vervroegd aflossen aan deze financiers wat weer zal zal schelen in de rentelasten.  

• Lineke Mulder geeft aan een specificatie van de kosten te missen. De penningmeester geeft 

aan dat we er bewust voor gekozen hebben dit in de ledenvergadering niet te specificeren, 

dit heeft de kascommissie voor ons gedaan. Michel de Wolf geeft aan dat de stukken 

allemaal ter inzage liggen. 

 

Verslag van de kascommissie  

De kascommissie bestaat uit Hans Kempers en Hans Heersink. Namens de kascommissie brengt Hans 

Heersink verslag uit. 23 oktober 2019 is de kascommissie bij elkaar geweest voor de kascontrole. 

Hans Kempers en Hans Heersink zijn namens de commissie bij  de penningmeester geweest.  

Hans Heersink geeft aan dat het een grote klus was omdat het kunstgras-project erbij in zat. Het zag 

er allemaal keurig en onderbouwd uit. Hij stelt de vergadering voor decharge te verlenen.  

 

Benoeming kascommissie 

Hans Kempers zal volgend jaar samen met Lineke Mulder de kascommissie vormen voor 2019-2020 
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Verkiezing Bestuursleden 

Afscheid Annelies 

De voorzitter blikt terug op de afgelopen 4 jaar waarin Annelies zich heeft ingezet voor de club. 

Kenmerkend hierin zijn gelijke rechten voor alle leden, betrokken bij projecten, accuraat, 

gezelligheid, en geen woorden maar daden. Namens alle leden bedankt voor je betrokkenheid! 

Het rooster van afgetreden zoals opgesteld in 2016 wordt weergegeven. De volgende leden zijn 

aftredend en herkiesbaar; Ronald Ruesink Voorzitter benoemen voor 2 jaar, Michel de Wolf 

Penningmeester benoemen voor 2 jaar, Peter Breuker Jeugdzaken benoemen voor 1 jaar.  

Annelies Schuurman is als secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in de 

vacature van bestuurslid secretaris Susan Beltman te benoemen. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld waardoor Susan Beltman wordt benoemd en zitting neemt achter de 

bestuurstafel.  

 

Rondvraag 

• Het opruimen van de losse doelen op de velden is een zware klus. Na de training alles 

opruimen moet een vaste gewoonte zijn. Hans Wossink besteedt hier reeds aandacht aan. 

De voorzitter geeft aan dit weer onder de aandacht te brengen. Vanuit de leden wordt 

opgemerkt dat er zakken korrels in de weg staan bij de doelenstoep. De voorzitter geeft aan 

dat we samen met het klusteam zullen kijken of we de zakken kunnen verplaatsen. 

• Bart Heersink vraag naar de reclameborden van tB die in opslag staan. Er wordt gevraagd 

waar en wanneer deze worden geplaatst. Toegezegd wordt dat er zo snel mogelijk actie 

wordt ondernomen.  

• Hans Heersink en Alex Wonnink merken op dat er bij de omheining achter het doel aan de 
tennisbaan-zijde een doorgang moet worden gerealiseerd.  

• Er staan regelmatig kleedkamers open, de trainers moeten deze afsluiten. Dit wordt 

regelmatig opgenomen door Peter Breuker en Hans Wossink. Deuren moeten worden 

afgesloten, dit is van een ieder die vertrekt de verantwoordelijkheid om dit te checken.  

• Gert Sturris vraagt wie het artikel in de gemeentelijke clubkrant heeft geschreven? Dit is van 

iemand uit de vereniging, dit is bekend bij het bestuur. Het is met een knipoog geschreven. 

Positief uitdragen van het kunstgrasveld verdient de voorkeur, en dit wordt niet zo ervaren. 

• De mini’s maken gebruik van de gele goals, deze vallen snel om. Door de komst van het 

kunstgras kunnen deze niet worden vastgezet met pinnen. Er zijn gewichten voor de doelen 

op de markt, met Bas Arentsen wordt gekeken wat hiervoor kan worden aangeschaft. 

• De grote doelen zijn in de winter zwaar en glad om te verzetten, met name voor de dames en 

jeugd is dit lastig. Er zijn beugels op wielen op de markt waarbij de goals goed te verplaatsen 

zijn. Deze investeringswens wordt besproken in het bestuur. DZC en AZSV maken hier al 

gebruik van. 

• Hans merkt op dat de kantinedienst op de zaterdagmiddag wordt gedraaid door de lagere 

elftallen. Het is lastig om de bezetting rond te krijgen. Om de contributie niet te verhogen is 

er voor deze oplossing gekozen. Er zijn twee tijdstippen, hier is een lijst voor gemaakt. Dit 

gaat tot nu toe goed en wordt voortgezet. De leiders regelen dit zelf. De vereniging is van en 

voor leden. Het eerste draait hierin niet mee. Zij worden ingezet voor andere doeleinden, 

bijvoorbeeld tijdens de Techniektraining. Tijdens de adviesraad is besproken de maandag en 

woensdagavond open te houden. Ondanks de lage omzet is er voor gekozen toch de kantine  
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open te houden. Met name voor het sociale aspect, niet voor de omzet. Tevens voor het 

halen en brengen van de kinderen en de veiligheid die hierbij gebaad is.  Dit blijft tot januari 

gehandhaafd. Er is vooralsnog een roulatiesysteem per 6 weken.  

• Door een externe toeschouwer is de vraag gesteld of er bij de rugnummers van de spelers  
namen vermeld kunnen worden. Indien er vaste nummers zijn kan dit worden toegevoegd. 
Tijdens de vergadering werd bevestigd dat het eerste met vast rugnummer speelt, en dat dit 
kan worden gerealiseerd als dit op tijd wordt aangeleverd. 

• Alex Wonnink merkt op dat het 15-16 jaar meisjesvoetbal niet verder komt dan waar we nu 

staan. Zij spelen altijd in de oefenhoek, zitten in kleedkamer 9 en worden vaak op veld 5 

ingepland. Het hoofdveld zou iets extra’s kunnen geven maar dit mag niet omdat er maar 1 

wedstrijd op zaterdag op gevoetbald mag worden. Ook het Kunstgrasveld wordt vaak niet 

gebruikt.  De voorzitter reageert hier op en wil benadrukken dat dit elftal net zo belangrijk is 

als de rest, ongeacht welk team het is. De indeling van de velden is de voorzitter niet bekend.  

De voorzitter merkt op dat het veld er niet super uit ziet, dat is de reden dat het eerste veld 

zeker tot de winterperiode minder belast moet worden. Als er belangrijke wedstrijden op het 

spel staan wordt veld 1 wel ingezet. Het eerste en tweede en het eerste damesteam, tevens 

de hoogst uitspelende jeugdclub  

Peter Breuker geeft aan dat de meisjes/dames-tak niet is geworden wat er 10 jaar geleden 

gehoopt werd. De veldbezetting is hier ondergeschikt aan. Wie waar speelt wordt geen 

onderscheid in gemaakt. Peter Breuker benoemt dat het meisjesvoetbal beter kan, hier 

moeten we een keer samen over gesproken worden en staat los van welk veld je speelt. Het 

bestuur heeft hier vaker over gesproken. Volleybal en Gym zijn in Varsseveld goed 

vertegenwoordigd, dit speelt mee bij het aantal meisjes dat zich niet aanmeldt. 

Bestuursleden zijn wel degelijk aanwezig bij de wedstrijden van de dames.  

• Vanuit het klusteam wordt gevraagd of er regels zijn rondom het onderhoud tijdens de 

winterperiode met vorst en sneeuw van het kunstgrasveld. Het sneeuwvrij maken wordt in 

Varsseveld niet uitgevoerd ivm beschadiging van het veld. Bij vorst mag er op worden 

gespeeld, bij opdooi niet. We houden ons aan de richtlijnen van de leverancier. 

• Dave merkt op dat veld 1 slecht. Tijdens het vlaggen loopt het niet prettig, er zijn gaten bij de 

zijlijn. Wordt hier wat aan gedaan? Dit is onder de aandacht bij het klusteam. Er wordt de 

suggestie gedaan eventueel een strookje kunstgras in te voegen. De voorzitter geeft aan er 

eerst voor te willen zorgen dat het veld de winter goed doorkomt. Volgend voorjaar is dit 

wellicht een stuk beter.  

• Kleedkamer indeling voor de jeugd op zaterdag. Kleedkamer 10 wordt vrijgehouden voor de 

meisjes. Er wordt voorgesteld van de scheidsrechters ruimte een extra kleedruimte te 

creëren en deze als optie te gebruiken als er te veel teams zijn. Dit wordt besproken in het 

bestuur.  

• Alex Wonnink vraagt naar de communicatie rondom nieuwe kleding voor de MO-17. 

Shirtsponsoring is opnieuw geregeld met sponsor Elan, de maten zijn gemeten. Eric Heersink 

heeft dit besteld, de maten zijn gevraagd via de coördinatoren.  

Dit is besteld maar wordt nog niet geleverd omdat de broeken niet te leveren zijn. Dit komt 

in november binnen. Er zijn door de meiden zelf items aangeschaft omdat het naar het team 

niet duidelijk is gecommuniceerd wat er geleverd wordt. Eric Heersink merkt op dat de 

sponsor zelf ervoor heeft gekozen om een compleet tenue met broeken te sponsoren. Dat 

hebben we vanaf dit seizoen als standaard bij ieder team ingezet. 

• Er wordt gevraagd wie de was van de dameskleding van het tweede op zich neemt nu Anja is 

uitgevallen. Dit wordt besproken in het bestuur.  Vanuit de leden komt de opmerking dat er 
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niet wordt gesorteerd. Als dit wordt gedaan dan wordt het gewoon gewassen.  Dus het 

wordt gewoon opgevangen door anderen. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en aandacht en biedt iedereen een 

consumptie namens de vereniging aan. Hierna sluit hij de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van….. 2020 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

Ronald Ruesink      Susan Beltman 

 

 

 


