Jaarverslag secretaris over het 70e verenigingsjaar.
Het betreft het voetbalseizoen 2018-2019, van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
Bestuur en commissies
Het bestuur stond dit seizoen uit de volgende leden:
Herman Klaassen
Willem Vis
Vacature
Henk v.d. Brink
Robbie Jonker
Paul Evertse
Willemien van Duinen

voorzitter
penningmeester
technische zaken
accommodatiebeheer
Jeugdvoorzitter, wedstrijdzaken
ICT
secretaris, ledenadministratie

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
In maart 2019 werd er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering belegd i.v.m. de verbouwing
van de kantine. Vanuit de leden waren er alleen maar positieve reacties m.b.t. de verbouwing dus is
besloten deze in gang te zetten in de zomerstop.
Commissies
Er zijn diverse commissies actief die formeel en informeel vergaderen.
Dit zijn o.a. een activiteitencommissie, kantinecommissie, sponsorcommissie, organisatie ITU14,
organisatie Menges toernooi , commissie voor de presentatiegids/nieuwsbrief en de club van 50.
Financiën
Betreffende de financiële positie van de vereniging verwijzen we naar de jaarrekening van de
penningmeester, deze ligt ter inzage op aanvraag bij de penningmeester.
Leden
Op 1 juli 2018 telde ons ledenbestand 419 leden en op 30 juni 2019 waren dit er 453,
368 mannen en 85 vrouwen.
De vereniging bestond uit vier seniorenelftallen, een damesteam en 13 jeugdteams.
Lief en leed
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn zoals gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd. Bijzonder was dat we
een 70 jarige jubilaris in ons midden hadden, lid van het eerste uur.
Een drietal jubilarissen was 25 jaar lid, zij kregen allemaal de bijbehorende speld
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Dries van Klompenburg
Sjaak Haverkamp
Jeroen van de Pol
Patrick Westerink

70 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Helaas kreeg onze “oud” verzorger Marinus Kluinhaar twee maal kort achter elkaar een
hersenbloeding en is hij lange tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis en De Vogellanden in
Zwolle. Dit raakte een grote groep mensen aangezien hij ruim 11 jaar de verzorger van onze club is
geweest. Verder kregen wij meerdere malen te maken met ernstig zieke leden, ook dit had impact op
de vereniging en het team.
Bijzonder was dat Geurt de Zwaan een lintje mocht ontvangen voor al zijn vrijwilligerstaken, wij
mochten met een afvaardiging van het bestuur daarbij aanwezig zijn. Meer dan verdiend, ook voor
alles wat hij voor VV Hulshorst betekent!
Senioren
De selectie trainde dit seizoen voor het derde jaar o.l.v. Martijn Kuis. In goed onderling overleg is
besloten dat dit tevens zijn laatste seizoen zou zijn en wij op zoek gaan naar een nieuw gezicht voor
de groep. Na een wat moeizame tijd rond de winterstop wist het team toch uiteindelijk een negende
plaats te behalen.
Martijn vond al snel een nieuwe club, namelijk FC Horst en wij gingen na een aantal gesprekken in
zee met Harold Sneller uit Apeldoorn.
Peter Schrijvers was al weer voor het derde opeenvolgende jaar actief als keeperstrainer.
Gelukkig mochten we ook een vervanger vinden voor onze verzorger, Marinus Kluinhaar, namelijk
Wim van Hilst uit Harderwijk.
Het tweede elftal trainde o.l.v. een nieuwe trainer, de voor Hulshorst bekende Gerrit Zoet.
Helaas moesten we in het begin van het seizoen besluiten het vijfde elftal uit de competitie te halen
doordat er wekelijks problemen waren om de seniorenteams rond te krijgen.
Een aantal spelers van dit team is gestopt en de anderen sloten zich bij een ander team aan of gingen
bij 35+ voetballen.
Helaas moest Tonny Hovenga aan het einde van het seizoen ook besluiten om zijn functie als trainer
neer te leggen i.v.m. de thuissituatie. Hij heeft zich wel beschikbaar gesteld voor de technische
commissie.
Jeugd
Zie hiervoor het verslag van de jeugd
Communicatie
Er zijn totaal 6 nieuwsbrieven verstuurd. Veel informatie en nieuws wordt gedeeld via de website,
facebook en Twitter. Voor de vijfde maal werd er een fraaie presentatiegids gemaakt.
Ook maken steeds meer teams en groepen gebruik van de vele mogelijkheden die de mobiele
telefoon als communicatiemiddel biedt, te denken aan de voetbal.nl app.
Omdat de website niet meer voldoet aan de eisen is besloten een nieuwe website te gaan maken.
De KNVB biedt hiervoor i.c.m. Sportlink een goede optie voor aan en er is besloten om vanuit
Sportlink deze site te gaan bouwen. Alle media worden daar automatisch uit gegenereerd wat heel
veel handmatige handelingen scheelt en waardoor je altijd up-to-date bent qua programma’s,
uitslagen en afgelastingen.

ITU 14
Voor de achtste achtereenvolgende keer werd in augustus 2018 dit succesvolle toernooi
georganiseerd.
Club van 50
Deze club groeit gestaag en telt ruim 100 leden.
Tijdens hun laatste feestavond voor de leden is er na stemming besloten om een bedrag beschikbaar
te stellen voor de verbouwing van de kantine.

