Jaarverslag FC Winterswijk seizoen 2019-2020
Het jaarverslag van FC Winterswijk is samengesteld aan de hand van de huidige
organisatiestructuur en de daarin genoemde verantwoordelijkheden.
Samenstelling bestuur:
Gerrit te Kolste
Pieter Tomesen
Henk Jan Veltkamp
Wilfred Beusink
Per 18/11 ( datum ALV) opgevolgd door:
Yvonne Weegerink
Managers:
Bert Grevers
Hans Kranen
Gé Boeyink
Henk Graaskamp

-

voorzitter
algemene zaken
penningmeester
secretaris

-

secretaris

-

manager verenigingszaken
manager senioren
manager jeugd
manager accommodatie

Verantwoording bestuur:
Overlegstructuren bestuur

a. Bestuur
Het bestuur van FC Winterswijk kwam nagenoeg wekelijks bij elkaar.
In de Corona periode hebben we ook nagenoeg wekelijks vergaderd via Teams.

b. Overleg met managers
Met iedere manager is 2x per jaar een voortgangsgesprek gepland. Daarnaast hadden de
managers de gelegenheid ’s-maandags bij het bestuursoverleg aan te schuiven of via Teams te
vergaderen.

c. Jaarvergaderingen
De halfjaarlijkse ledenvergaderingen werd gehouden op 18-11-2019 en de geplande
vergadering in juni 2020 werd ivm Corona maatregelen afgeblazen.

Enkele belangrijke punten uit de ledenvergadering van 18-11-2019:
- Vanuit onze ambities hebben we enkele concrete doelstellingen geformuleerd met
mogelijk een tijdspad.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van zonnepanelen, we hebben de
ontwikkelingen geschetst en de hoop/wens uitgesproken dat de realisatie midden 2020
zal plaatsvinden.
- Onderzoek naar de mogelijkheden om uitbreiding van team voor mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking
- “Jaspers in zijn kracht “uitbreiden
- Volop in voorbereiding zijn voor een nieuwe actie , te weten: Veiling op de club.
- Hennie Wevers werd onder groot applaus en met instemming van de ledenvergadering
benoemd tot lid van verdienste.
- Huldiging meerdere jubilarissen
De Algemene ledenvergadering in juni 2020 heeft vanwege Corona niet plaatsgevonden.
Enige punten die we hadden willen vermelden of zaken die in die moeilijke periode
alsnog zijn gerealiseerd:
- De uitbreiding EHBO ruimte is voorlopig uitgesteld.
- Bij de start van het nieuwe seizoen ( waarschijnlijk oktober/november) hopen we dat FC
Winterswijk app. goed functioneert
- De beslissing t.a.v. zonnepanelen is genomen. In de maand september zullen ze op het
dak van de kantine/tribune geplaatst worden( 460 stuks). Onze aandacht zal nu uitgaan
naar de aanschaf van LED verlichting . ( mogelijk in samenwerking met andere
voetbalverenigingen)
- Uitbreiding van het G-team met mogelijk een jeugdelftal gaat misschien lukken ,
dankzij de samenwerking met MEC.
- Het budget voor het zondag 1 elftal en de financiering van het premiestelsel.( een drietraps budget)
- Er is nog wel een sponsoravond gehouden, net voor Corona tijd. Helaas was de
belangstelling gering in verband met een ingelaste bijeenkomst in de Storm aangaande
SKB problematiek. Een mooie avond gevuld met een vraaggesprek met enkele trainers
uit de omgeving( Erik Zandstra, Sander Hoopman en Andrie Ulderink, aangevuld met
Raymond Willemsen, journalist van de Gelderlander). De gesprekken werden geleid
door Domien Esselink.
- De gemeente wil toch weer een bijdrage gaan heffen van actieve leden. In het najaar van
2019 is daar definitief toe besloten. In de Corona periode heeft de Gemeente besloten
om hier in 2020 vanaf te zien.
- Veiling op de club was in alle opzichten een geweldig succes.( geslaagde bijeenkomst,
veel belangstelling en een prachtige opbrengst)
- Vanwege de Corona is de voetbalcompetitie in alle geledingen half maart stil gelegd.
Géén kampioenen en géén degradanten in het amateurvoetbal. Ook geén activiteiten op
de club.

d. Commissie van beroep
Er is een commissie van beroep ingesteld; de heren H. Nijkamp, G. van Vuuren en H. Jager
hebben hierin afgelopen jaar zitting genomen.
Naast het behandelen van beroepszaken, aangespannen door een lid van onze vereniging,
inzake een beslissing van het bestuur, hebben wij als bestuur gevraagd om als commissie mee
te denken rondom besluitvorming in o.a. strafzaken ( zoals aard van de straf, hoogte en
lengte) en ethische aangelegenheden.
Deze beroepscommissie behandeld een schriftelijk ingediend bezwaar door een lid van onze
vereniging tegen de door het bestuur aan hem opgelegde straf/sanctie.
Zij beoordelen dan of het bestuur de juiste procedure heeft gevolgd, maar doet géén uitspraak
over de aard van de straf/sanctie.
Gemiddeld vind dit overleg 2x per jaar plaats. Het overleg in 2020 heeft nog niet
plaatsgevonden.

e. overige overlegstructuren
Leden van het bestuur en managers bezochten diverse vergaderingen met andere instanties
zoals: gemeente Winterswijk, KNVB, Winterswijkse voetbalfederatie, de Graafschap,
Graafschap College, Zozijn e.d.

1. Jaarverslag voorzitter
Het bestuur ziet onderstaande ambities als speerpunten van beleid voor de komende jaren (besluit:
voorjaarsvergadering 2018)
Speerpunten van beleid:
1. Hoogwaardige accommodatie
2. Iedereen voelt zich welkom
3. Iedere voetballer speelt met plezier
4. Iedere voetballer presteert optimaal op zijn of haar niveau
5. Jeugd heeft de toekomst
6. 1e elftal speelt 1e klasse met eigen jeugd
7. Sociaal en betrokken

2. Jaarverslag Algemene Zaken
a. Communicatie en media intern
De communicatie via de website en sociale/digitale media wordt steeds belangrijker binnen
onze club en deze commissie bestaat uit 8 leden: Raymond Beskers, Jelmer te Selle, Mos

Meijler, Ruut Beijers, Jelle Krooshof, Jaël Seesink, Dion Olbach, Maik Beusink en Peter de
Smidt.
Website
Naast relevante organisatorische informatie en een agenda, bevat onze website alle actuele
ontwikkelingen en nieuwsitems.
Iedereen kan relevante items voor onze club aanleveren via webredactie@fcwinterswijk.nl.
Sociale/digitale Media
De commissie heeft 3 nieuwe leden mogen verwelkomen: Mos Meijler, Maik Beusink en Jaël
Seesink. De verschillende accounts hebben al meer dan 1300 volgers.
-

-

Facebookaccounts
• fcwwijk (voor algemene berichten)
• fcwwijk live (voor alle uitslagen en tussenstanden)
• fcwwijk fotoalbum
• fcwwijk rommelmarkt
Twitteraccounts
• @fcwwijk
• @fcwwijk live

Het hebben van voldoende reporters is van groot belang. Hierdoor kunnen wij elkaar helpen
berichten populairder te maken en de informatievoorziening te vergroten o.a. over de prestaties
van al onze teams binnen FC Winterswijk. Hiervoor zal blijvend aandacht worden gevraagd.
Instagram
Instagram is een onmisbaar communicatiemiddel geworden, zeker bij de jongere generatie en
daarom zijn wij in oktober 2020 onder leiding van Maik Beusink gestart met het inrichten van
een Instagram account. Wij verwachten op korte termijn veel volgers te mogen begroeten.
FCW-app
Eind 2018 is onze eigen verenigingsapp geïntroduceerd. In één oogopslag
wedstrijdprogramma’s, uitslagen, teaminformatie, maandaanbiedingen in ons clubhuis
en veel meer!
Daarnaast is er het lucratieve Sponsor2D. Deze functie brengt leden en ondernemers bij
elkaar naar een platform waar tal van alledaagse interessante aankopen gedaan kunnen
worden en waarvan FC Winterswijk ook profiteert!
In 2020 zijn en worden nog een aantal verbeteringen doorgevoerd, zodat de app nog beter
bruikbaar is.
Webshop
In het najaar van 2020 wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van onze webshop die via
onze FCW-app eenvoudig is te bezoeken. Naast de bekende FCW kleding zal onze webshop
ook leuke andere artikelen aanbieden die zeer geschikt zijn als cadeau, maar ook leuk om voor
jezelf te bestellen.
Clubblad en presentatiegids
In maart 2020 is definitief de allerlaatste editie van ons clubblad verschenen. Het clubblad in
de huidige vorm bestaat sinds 2012 en omdat de informatievoorziening via sociale/digitale
media steeds vaker benut wordt en deze media relatief eenvoudig kan worden ingezet werd de

berichtgeving in ons clubblad teveel een herhaling van de boodschap met veelal verouderde
berichtgeving. FC Winterswijk kiest ook om deze reden ervoor zichzelf vanaf 2021 jaarlijks in
september te presenteren middels een presentatiegids, waarin wij onze unieke waarde “De
voetbalclub voor iedereen” invulling kunnen geven.
Door de maatregelen rondom het coronavirus en de daarmee gepaard gaande onzekerheden
heeft het bestuur in overleg met de nieuwe redactie helaas moeten besluiten de uitgave van de
1e editie met één seizoen uit te stellen.
In de nieuwe gids willen wij op een onderscheidende manier gaan communiceren waar wij voor
staan en wat wij doen. Stijl, klasse en kwaliteit, deze drie begrippen vormen de meetlat
waarlangs de gids zal worden gelegd. Een mooi vormgegeven gids als bewaarexemplaar die
het hele jaar door kan worden gelezen bij jou thuis, kapper, bedrijven, huisarts, tandarts et
cetera.
De redactie van de nieuwe presentatiegids staat onder leiding van eindredacteur Domien
Esselink.
De overige redacteuren zijn: Bart Kraan, Erwin Wiggers, Kevin ten Dolle, Peter de Smidt,
Robert Berenschot en Evert Braakhekke (vormgeving).
De verspreiding/bezorging gebeurt door een grote groep vrijwilligers onder leiding van
Wim Kuenen.

3. Jaarverslag penningmeester
Het seizoen 2019 – 2020 wordt met een positief saldo afgesloten. FC Winterswijk weet dit
voor het zevende jaar op rij te realiseren. De exploitatie is echter door Corona niet
vergelijkbaar met de voorgaande seizoenen.
Door de lockdown is de kantine vanaf maart gesloten en hierdoor is de omzet van de kantineinkomsten 40% lager dan het seizoen 2018-2019. De opbrengst vanuit de acties is in
vergelijking met het seizoen 2018-2019 ca. 45% lager. Het niet doorgaan van de
rommelmarkt is hier met name debet aan. Door veel inzet en online verkoop heeft de
commissie van de rommelmarkt toch nog een respectabele omzet weten te realiseren.
De contributie is afgelopen seizoen per saldo beperkt gestegen, dit komt voornamelijk ten
gevolge van de contributieverhoging.
De reguliere opbrengst vanuit de sponsoren is afgelopen seizoen licht gestegen. Naast deze
reguliere opbrengst is de inbreng vanuit de sponsoren voor het premiestelsel voor het eerste
herenteam op de zondag niet doorbelast.
Dit seizoen is voor het eerst de ‘veiling op je club’ georganiseerd. De opbrengst heeft de
verwachtingen fors overtroffen. Het uiteindelijke resultaat heeft in belangrijke mate erin
bijgedragen dat het seizoen positief is afgesloten
Aan de kostenzijde zijn de kosten van de trainers en vrijwilligers per saldo lager uitgekomen.
Voor deel komt dit door de uitkering in het kader van de NOW-regeling vanuit de overheid
waarbij een deel van de loonkosten wordt gecompenseerd. Daarnaast hebben meerdere
trainers afgezien van (een deel) van de vergoeding.

Door het stilleggen van de competitie zijn diverse kosten komen te vervallen waardoor de
wedstrijdkosten lager zijn uitgevallen dan begroot, in vergelijking met vorig seizoen (23%
lager). Voorbeeld zijn de buskosten, wedstrijdpremies etc. Tevens heeft de KNVB een aantal
maanden de reguliere doorbelasting niet geïncasseerd.
De ‘diverse lasten’ zijn in dit verslagjaar eveneens lager dan het seizoen 2018-2019. Onder
deze kosten valt bijvoorbeeld de kosten van de rommelmarkt. Tevens zijn de gemeentelijke
heffingen afgenomen.
De kantinekosten zijn uiteraard ook lager door het sluiten van de kantine. De marge van de
kantine is dit seizoen wel significant lager dan het seizoen 2018-2019, gerealiseerd is een
marge van 24% t.o.v. een marge van 36%.
De overige kosten en opbrengsten liggen in de lijn van de afgelopen jaren en hierin zijn geen
noemenswaardige bijzonderheden.
Het is goed om te zien hoe de leden, vrijwilligers en sponsoren begrip hebben getoond en zich
loyaal hebben opgesteld voor FC Winterswijk. Hierdoor is het resultaat toch positief en FC
Winterswijk mag dan ook vanuit dit perspectief trots op zijn op haar leden, vrijwilligers en
sponsoren.

4. Jaarverslag secretaris
a. Secretariaat
In het seizoen 2019-2020 is er een wisseling van secretaris geweest. Wilfred Beusink is
tijdens de jaarvergadering op 18-11-2019 afgetreden. Hij wordt opgevolgd door Yvonne
Weegerink met Jolanda Ebbers als ondersteuning. Met deze wisseling is er naast het bekende
mailadres info@fcwinterswijk.nl een nieuw mailadres in gebruik genomen namelijk
secretaris@fcwinterswijk.nl. Dit mailadres wordt beheerd door Jolanda Ebbers.
Via beide mailadressen kunnen vragen gesteld worden aan het bestuur.

b. Ledenadministratie
Voor de ledenadministratie wordt de secretaris ondersteund door Henk Bruggers. Hij regelt
alle zaken die via sportlink afgehandeld moeten worden.
De samenstelling van het ledenbestand van FC Winterswijk was aan het einde van het seizoen
als volgt (Sportlink: peildatum 1-7-2020)
Aantal vrouwelijke leden:
Aantal mannelijke leden:
Totaal aantal leden:

171
1.239 +
1.410 (vorig seizoen was dit 1379)

Op de najaarsvergadering van 18 november 2019 en op de nieuwjaarsreceptie van januari 2020
werden 18 jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet. Als gevolg van overlijden moest dit
seizoen jammer genoeg afscheid genomen worden van een 9 tal leden.
Naast de AVG die in werking is bij FC Winterswijk, hebben we ook te maken met het VOG.
Dit geldt voor alle leden die in hun functie te maken hebben met de jeugd binnen FC
Winterswijk. Dit wordt geregeld via Wendy te Brinke - Handels.

5. Verslag afdelingen
a. Jaarverslag verenigingszaken:
Vrijwilligerscommissie
De vrijwilligerscommissie bestaat uit Nanet Hubers, Janneke Stemerdink en Ellen de Koning
De commissie houdt een databestand bij van alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen onze
vereniging. We proberen ongeveer drie maandelijks de vrijwilligers lijst te actualiseren.
Henk Bruggers verwerkt de veranderingen/wijzigingen in het databestand.
Voor de intake commissie zijn weer een aantal dames gevonden om de nieuwe leden een
rondleiding te geven bij FC Winterswijk, helaas is door de corona nog geen intake gesprek
geweest. Het afgelopen jaar zijn de dames weer rond gegaan om vrijwilligers te werven
binnen ons eigen ledenbestand, onder het motto “wordt vrijwilliger bij FC Winterswijk”.
Het databestand proberen ze zo actueel mogelijk te houden en via deze wervingsacties elke
keer aan te vullen met toekomstige vrijwilligers.
Wat opvalt is dat nog steeds best wel moeilijk is om vrijwilligers te werven en als
vrijwilligers zich dan aanmelden is het vaker op projectbasis en minder vaak als vaste waarde.
Op dit moment hebben we een mooie, gemotiveerde en actieve groep vrijwilligers.
De meesten zijn wekelijks, anderen maandelijks en sommigen incidenteel op een prima
manier en met veel inzet bezig voor onze vereniging FC Winterswijk.
Op 1 november 2019 hebben de dames van de vrijwilligerscommissie weer een fantastische
avond verzorgt voor de vrijwilligers om hun werk te waarderen en hiervoor te bedanken
Activiteitencommissie en jeugd activiteitencommissie
Stelt een jaarprogramma van activiteiten op voor de gehele vereniging en de agenda daarvan
om e.e.a. af te stemmen. De activiteiten worden o.a. vermeld via de agendafunctie op de
website.
De contactpersonen van deze commissie zijn Jeroen Dimmendaal, Mark Jansen, Sandra ten
Dolle, Yvonne Stronks, Femke Pennings, Andre Geurkink, Joey Frielink, en Danny Speelberg,
zij hebben de organisatie voor de jeugdactiviteiten.
De overige activiteiten worden door diverse mensen georganiseerd :
➢ Colubris Recreatief toernooi
➢ Kaartavonden
➢ Kortingskaarten
➢ Feestavonden
➢ Rommelmarkt
➢ Avond4Daagse
➢ Hazenavond (senioren: laatste trainingsavond voor winterstop)
➢ Paasvoetbaltoernooi
➢ Sinterklaas
➢ Nieuwjaarsreceptie
➢ Dropping
➢ De JO13 dag
➢ Enz….
Tevens is de commissie verantwoordelijk voor de loten verkoop bij de thuiswedstrijden van
zondag 1 de opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van de activiteiten

Veiling op je club
Het afgelopen jaar hebben we gezocht naar een activiteit om geld binnen te halen naast onze
succesvolle jaarlijkse activiteiten als de rommelmarkt en de kortingskaarten actie Wij zijn in
contact gekomen met Hubert Habers die “Veiling op je club” heeft uitgerold bij diverse clubs.
FC Winterswijk gaat de komende 3 jaar de veiling op de club organiseren.
De actie besteedt naast het binnenhalen van geld voornamelijk bedoeld voor de eigen jeugd en
dan met name de breedtesport, ook geld aan een maatschappelijk doel en een deel van de
opbrengst ging dit jaar naar “Casper support”. Het geld dat daarvoor opgehaald wordt, wordt
gebruikt voor onderzoek naar alvleesklierkanker.
Een aantal bekende Nederlanders zijn ambassadeurs van de Casper Support en ondersteunen
dit doel. FC Winterswijk mocht Hans van Breukelen en Siert de Vos ontvangen. Met name
het verhaal van Hans van Breukelen maakt behoorlijk indruk omdat zijn vrouw is overleden
aan alvleesklierkanker .
Daarnaast hebben de leden van de veilingcommissie samen met Hubert vele bedrijven
aangeschreven om veilingitems beschikbaar stellen om te veilen, ook Hans en Siert brachten
items in.
Daarnaast zijn er een tweetal loterijen gehouden waar fantastische prijzen te winnen waren.
Aan het eind van de avond hebben we met elkaar een bruto geldbedrag van 65.000 euro
opgehaald.
We hopen met deze actie de komende jaren naast de rommelmarkt een flink bedrag te kunnen
binnenhalen voor FC Winterswijk en wij bedanken vanaf deze plek de Veilingcommissie
nogmaals voor hun inzet die heeft geleid tot een geweldige opbrengt bij deze eerste veiling!
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat uit 7 leden, onder leiding van Mattijs Mantel. Het totaal aantal
sponsoren bedraagt ruim 180, waaronder de Businessclub met 120 leden.
Met de Businessleden wordt elk jaar een bedrijfsbezoek gebracht aan een van de leden
Op 22 november hebben leden van de businessclub de wedstrijd de Graafschap op de
Vijverberg bezocht. Daarnaast is er afgelopen jaar ook weer een sponsoravond gehouden.
De jaarlijks golf uitje ging i.v.m. corona niet door dit jaar.
Tijdens de thuiswedstrijden van zondag mannen 1 werd het buffet voor de businessclub
verzorgd door Daals Traiteurs, daarbij deels gesponsord door één van de businessclub leden.
Door de corona is het vanaf maart helaas nog niet weer mogelijk geweest het businesshome te
openen voor sponsoren.
Kleding en Materiaal commissie
Deze commissie bestaat uit Sanne Te Brake en Rianne Wassink (kleding) en Hans Klanderman
en Wim Wiggers (Materialen).
De dames zijn elke donderdagavond van 18:45-19:45 uur aanwezig voor de leden als de kleding
te klein of kapot is, aan het begin seizoen is het altijd weer een hele puzzel om de kleding voor
de eerst wedstrijd bij de teams te hebben.
Afgelopen jaar is samen met de jeugdcommissie duidelijk op papier wie en wat waar recht op
heeft.
De bedoeling was om in seizoen 2019-2020 de trainers/leiders, OC’ers uniform gekleed te
krijgen. Helaas is dit nog niet volledig gelukt, maar we zijn er volop mee bezig.
In de materialen wordt ook jaarlijks een heel bedrag voor vernieuwing i.v.m. slijtage en
uitbereiding van teams gestoken.

In de zomervakantie wordt alles nagekeken en hesjes gewassen en opnieuw verdeeld zodat elk
team weer aan het begin van het seizoen de juist hoeveelheid materiaal (ballen, hesjes, padjes,
ect) heeft.
Aan het begin van het seizoen worden contracten gemaakt voor elk team, de trainer/leider tekent
aan het begin van het seizoen wat ze hebben gekregen incl. sleutel voor de kasten om de
materialen op te slaan.
Aan het eind van het seizoen leveren ze alles weer in, is het dan op wat voor manier zoek geraakt
of zijn ze niet zuinig met de spullen om gegaan worde de kosten op het team worden verhaald.
Door de corona zijn wij ook met de kleding en materiaalcommissie gaan kijken waar de kosten
kunnen worden gedrukt, waar nodig stellen we vernieuwing nog een jaar uit, maar is het kapot
dan zal het zeker worden vernieuwd.
Medische commissie
De medische commissie bestaat uit een 6 tal leden onder leiding van Martina ten Dolle
De commissie zorgt onder andere voor de EHBO’ers tijdens de wedstrijden op zaterdag en
zondag.
Het is de laatste jaren steeds moeilijker om mensen te vinden die de cursus willen volgen en
meedraaien in de groep.
Afgelopen jaar was de commissie genoodzaakt om externe mensen op zondag in te huren om
toch aanwezig te zijn voor calamiteiten.
Aan het begin van het seizoen heeft de medische commissie (Martine, Gerrit, Robert) een
spoedcursus geven worden aan trainers/leiders en ander belangstellende om eerste hulp te
kunnen bieden tijdens wedstrijd en trainingen, zo te hopen de er geen grote blessures te
voorkomen.
Het aantal EHBO’ers dat we kunnen inzetten voor de weekenden is onvoldoende om de hele
zaterdagen en zondagen aanwezig te zijn.
Veldcoördinatie
De veldcoördinatie wordt verzorgt door Henny Stemerdink en Bert Grevers.
De commissie is verantwoordelijk voor het maken van het schema voor de veldtraining,
planning oefenwedstrijden en veld en kleedkamerplanning voor de wedstrijd dagen.
Aan het begin van het seizoen is het altijd weer een hele puzzel om te zorgen dat elk team een
stukje veld heeft om 1 of 2 en soms 3 keer te trainen.
En elke zaterdag wordt samen met Bennie Bruntink(gastheer zaterdag ) de kleedkamer
planning gemaakt om een vlotte doorstroming te krijgen tussen de wedstrijden ook hier is het
af en toe behoorlijk puzzel dit rond te krijgen.
Overigens zijn er wekelijks gast verenigingen die het ontzettend waarderen dat FC
Winterswijk zo goed voor mekaar heeft met het begeleiden naar de kleedkamer en velden.

b. Jaarverslag jeugdafdeling
De manager Jeugd wordt ondersteund door Bianca Oonk-Bouwhuis (Administratie Organisatie – Stage coördinatie etc).
Hoofd Jeugd Opleiding is Wim van Zeist.
Het seizoen 2019/2020 zijn we in de competitie gestart met 36 teams waaronder t/m de JO13
veel mix teams (meisjes bij de jongens) en 4 meisjes teams bij de jeugd.
Het aantal mini ’s ( JO7 en JO6) lag zo rond de 20 kinderen.
Het aantal Ukkies ( JO5 en JO4) is ca 35 kinderen.

Corona
De competitie is in het voorjaar vanwege Corona stilgelegd en niet uitgespeeld. Er waren van
de één op de andere dag ook geen trainingen meer. Vanaf 5 mei (bevrijdingsdag – hoe
toepasselijk) zijn we met inachtneming van de door het RIVM/NOC opgestelde regels weer
gaan trainen. De jeugd onder de 13 zonder beperkingen. Jeugd van 13 t/m 18 jaar moest 1,5
meter afstand houden. Onze trainers hebben ondanks deze beperkingen geprobeerd de
trainingen zo aantrekkelijk mogen te maken.
Ouders werden van het complex geweerd, kleedkamers niet gebruikt, douchen mocht niet.
Een onwerkelijk situatie.
Normaal stoppen we begin juni met de trainingen. Dit jaar zijn we tot eind juni doorgegaan.
Externe interesse in onze jeugd
Verschillende spelers werden, soms op zeer jonge leeftijd van 7 jaar, al gescout. Scouts van
clubs als De Graafschap, FC Twente, Vitesse, PSV, Go Ahead, MVVA, KNVB en zelfs Ajax
hebben zich het afgelopen jaar op ons complex gemeld om aan te geven dat ze spelers of
speelsters van FC Winterswijk aan het scouten zijn. Veel speler(tje)s hebben in dat kader dan
ook trainingen gevolgd bij BVO’s en de KNVB. Het gaat te ver om hier een lijst van alle
gescoute spelers en speelsters te publiceren.
Toch 1 uitzondering waar we bij de jeugd uitermate trots op zijn. Fiene Bussman, keepster
JO15-1, werd geselecteerd voor het Nederlands Team MO15 en heeft in februari een toernooi
gespeeld in Portugal. Vervolgens heeft ze een hele grote stap gemaakt naar Ajax Vrouwen
Beloften. Daar speelt ze komend seizoen haar wedstrijden.
Trainingen
Onze selectiegroepen trainden allemaal op de maandag – dinsdag en donderdag. Dus alle
teams van de JO8 t/m de JO19 trainen 3x per week. De JO19-1 trainde op dinsdag in de
sportschool volgens een speciaal samengesteld programma.
De Onderbouw breedtesport traint op dinsdag en donderdag.
Onze Middenbouw en Bovenbouw breedtesportteams trainden 2x per week op vnl. de
maandag en woensdag.
De Mini’s ( O6 en O7) trainen 1 x per week op de dinsdag
De Ukkies ( O4 en O5) trainden nog onregelmatig. Vanaf het nieuwe seizoen 1x per 14 dagen
op het veld bij goed weer en anders in de zaal.
Om alle jeugdteams dit trainingsprogramma te kunnen aanbieden hebben we succesvol een
plan uitgewerkt dat met name JO19 spelers motiveerde om als trainer in vooral de onderbouw
trainingen te verzorgen. Gedachte erachter is dat de bovenbouw spelers al 8 - 10 jaar in onze
opleiding actief zijn en de laatste 2 – 4 jaar hun kennis en kunde overbrengen op de jongste
jeugd. Om dit mogelijk te maken is hier budget voor vrijgemaakt zodat deze schoolgaande
jeugdtrainers een vergoeding krijgen.
Alle trainers van de selectieteams hebben dit jaar gewerkt conform ons beleidsplan vanuit een
team werkmap. De trainers kunnen een eigen invulling geven aan diverse facetten die wij in
de trainingen willen zien.
In het seizoen 2020/2021 krijgen ook alle breedtesportteams zo’n teammap. In die teammap
zijn dan o.a. het FC Winterswijk Jeugd organisatieschema, functieomschrijvingen,
trainingsvormen voor een paar maanden opgenomen, etc.
Aan het einde van het seizoen worden alle mappen weer ingenomen, waar nodig aangepast en
weer uitgereikt aan de vaak (nieuwe) trainer van het team voor het komend seizoen.
Keepersschool
De Keepersschool traint op de woensdagavond. Er wordt onder leiding van de

Keeperscoördinator door gemiddeld 4 trainers in 2 blokken getraind op het hoofdveld. De
trainingen werden zeer goed bezocht. Naast deze training zijn er ook nog keepers die
keeperstrainingen volgen bij de keepersschool van Edwin Suselbeek in Veldhoek.
Ukkies
Ukkies voetbal is bedoeld voor kinderen onder de Mini (JO6 en JO7). Dus van 2 t/m 4 jaar.
Het heeft geresulteerd in ca 35 nieuwe leden in deze leeftijdscategorie. We gaan het dit
komend seizoen verder uitwerken om het aantal jeugdleden, voor zover dat mogelijk is, de
komende jaren op pijl te kunnen houden binnen FC Winterswijk.
Scouting
Scouting is bij FC Winterswijk enkel interne scouting. Aan externe scouting doen we niet. Dit
omdat er een gentlemen agreement is met de overige clubs in Winterswijk.. De interne
scouting vind plaats door TC’ers, OC’ers, Trainers en de HJO. Bij scouting kijken we niet
alleen naar voetbalcapaciteiten. De mentale kant is wellicht nog belangrijker. Spelers die door
een positieve houding en goede ontwikkeling op de radar komen krijgen een kans om bij een
hoger team of de selectiegroep mee te trainen. Helaas is er ook wel eens sprake van spelers
die vanuit selectieteams een stapje terug moeten doen. Vaak vanwege problemen die op het
mentale vlak liggen. Soms zijn er ook talentvolle spelers die naast voetbal simpelweg ook
andere interesses hebben. Uiteraard dienen we die keuzes te respecteren. Deze talenten blijven
echter op onze radar en in sommige gevallen sluiten ze dan een paar jaar later alsnog aan bij
een selectieteam.
Techniek Trainingen
Op elke woensdag werd de techniek training, verzorgd door HJO, zeer goed bezocht door met
name selectiespelers van de JO15 en JO13 in blok 1 en JO19, JO17 in blok 2. Voor deze
spelers was dit veelal de 4e training.
Mooi voor de Blok 2 jeugdspelers was bijvoorbeeld dat een speler van Zon1 ook aansloot.
Onze jeugdspelers waren onder indruk van o.a. de power en de kopkracht van hem en ze
trokken zich aan hem op. De desbetreffende speler is ambitieus en had zo de door hem zo
gewenste 3e training. Helaas heeft deze speler besloten dat hij zich ergens anders beter kan
ontwikkelen door op een hoger niveau te spelen.
Voor het seizoen 2020/2021 is er door de vermindering van uren van de HJO vooralsnog een
streep gezet door de wekelijkse extra 4e techniektraining. Er is inmiddels een ervaren trainer
bereid gevonden een deel van deze techniektrainingen te willen verzorgen.
Medische beleid
Op de trainingsdagen (maandag t/m donderdag) was er dit jaar helaas geen
EHBO’er/sportverzorger vanaf de 1e jeugdtraining tot circa 19:00. Wij konden niemand
vinden en ook de medische commissie is daar niet in geslaagd. Insteek van deze functie is dat
geblesseerde spelers zich bij hem dienen te melden. Vervolgens wordt de blessure bekeken en
waar nodig de hulp van de fysio ingeroepen of een herstelprogramma gemaakt. Zodra de fysio
de speler vrijgeeft zal er normaal gesproken ook een herstelprogramma volgen dat ook door
de EHBO’er/sportverzorger wordt verzorgd. (Nb. M.i.v. Oktober 2020 hebben we deze
functie gelukkig weer ingevuld).
Het door de Jeugdafdeling ingediende -en door het bestuur geaccordeerde- plan “schone
bidons” is nog niet gerealiseerd.

Wedstrijdsecretariaat ruimte
M.i.v. seizoen 2019/2020 heeft de jeugdafdeling deze ruimte op weekdagen in gebruik
genomen.
Waarvoor werd de ruimte gebruikt? Ontmoetingsruimte algemeen, koffiekamer voor
trainers/TC/OC/toezichthouders, m.b.v. beveiligingscamera’s gang van zaken in het gebouw
in de gaten houden, inloop voor ouders, snel overleg met TC’ers en OC’ers, aanmelden van
nieuwe leden, tactiek ruimte trainers, etc. etc. Concluderend een geweldige zet.
MVVA
MVVA (Meiden en Vrouwen Voetbal Achterhoek) is in 2019 opgericht, met als doel om
talentvolle meiden in de Achterhoek te kunnen behouden. MVVA heeft ervoor gekozen om
de opleidingsstructuur van onderuit op te bouwen. Hier is voor gekozen, omdat kwaliteit op
nummer 1 staat. Vanaf januari 2020 is er gestart met een MO13. Meiden blijven bij de eigen
club voetballen en volgen daarnaast extra trainingen bij MVVA. Dit zijn uitdagende
trainingen, omdat er gebruik wordt gemaakt van onder andere smartgoals, techniektrainingen
en video-analyse etc. De trainingen vinden plaats op de Bezelhorst op vrijdagavond. Een
jaarplan, goede communicatie en aandacht voor het individu dragen bij aan de ontwikkeling
van een talent. Na de start met de MO13 stroomt er elk seizoen een team aan de onderkant in.
De talentenacademie groeit in vijf jaar door naar een volledige jeugdopleiding met in iedere
leeftijdscategorie een team. Doelstelling is op termijn een dames eredivisie team te krijgen in
de Achterhoek. Bij de 1e lichting zit 1 meisje van FC Winterswijk.
Organisatie
Bijna alle jeugdtrainers hebben een FC Winterswijk achtergrond.
In lijn met het uitgestippelde beleid vanaf de fusie heeft het bestuur in november 2019
besloten m.i.v. het seizoen 2020-2021 het aantal uren in het contract met de HJO met 30% te
verminderen tot 25 uur per week. De techniektraining gegeven door de HJO is hierdoor helaas
komen te vervallen. Inmiddels heeft een ervaren trainer zich gemeld om een deel van deze
trainingen te willen verzorgen en met aanstellen van één of meerdere trainers moet het zeker
mogelijk zijn om de techniektrainingen weer op te starten.
Stage
FC Winterswijk is een erkend leerbedrijf. Van het Graafschap college ( Sport en Beweging) is
een groot aantal stagiairs werkzaam bij onze club.

c. Jaarverslag seniorenafdeling
Het is een bijzonder seizoen 20-19-2020 is geweest. Daaraan lag het corona virus ten
grondslag. In maart 2020 zijn alle competities en bekerwedstrijden gestopt. Dit is een
maatregel getroffen door de K.N.V.B op advies van R.I.V.M en het outbreak management
team.
Ten tijde van het stoppen was de positie van het zondag 1ste team niet al te best en toen er dan
ook weer besloten werd om geen degradatie/promotie toe te passen kwam ons dat niet slecht
uit. Met het 1 ste zondag team, stonden wij net boven de streep. Het zou te ver voeren om
hierbij aan te geven waar alle teams stonden ten tijde van het stoppen van de competitie. Wij,
hebben afscheid genomen van John Gielink, die 3 jaar bij ons werkzaam is geweest en er voor
gezorgd heeft dat hij met zijn team, altijd op 1ste klas niveau gespeeld heeft. Dit, ligt ook in
onze doelstelling opgesloten, met het 1ste team op 1ste klas niveau presteren. Aan Martijn
Beltman, die assistent is geweest bij John, nu de taak dit als hoofdtrainer te continueren.

Martijn is zeer ambitieus aan zijn taak begonnen en heeft aan vele geledingen zijn
plannen/visie kenbaar gemaakt. Martijn, heeft samen met Eric Redeker en de manager
Senioren een staf geformeerd, waarmee hij het komende seizoen aan het werk zal gaan.
In het verleden heeft Heino ter Haar hier ook een belangrijke rol in gespeeld. Hij, had een
behoorlijk netwerk aan trainers, met wie wij eventueel in zee zouden kunnen gaan.
Ondernam, snel en direct initiatieven in richting van trainers om te kijken of zij interesse
hadden in een trainerschap bij de FC Winterswijk. Heino heeft te kennen gegeven te stoppen
met zijn werkzaamheden als verantwoordelijke voor de prestatieve teams zondag 1,2 en 3.
Bij de zondag tak spelen wij met 4 teams in de A categorie, waarbij zondag 2 en 3 als
opleidingsteams moeten worden gezien, en 4 bestaat uit spelers die in verleden op prestatief
niveau gespeeld hebben en gezien hun leeftijd hebben besloten een stapje terug te doen.
Daarnaast zijn er nog 8 recreatieve teams actief op zondag
Wij, zijn aan het begin van het seizoen gestart met 12 zondag teams, 6 zaterdag teams, 2 keer
35 +, 1 keer 45 + een G team en een dames team. Intern is er discussie gevoerd binnen het DB
hoe nu verder met zaterdag tak, wel prestatief A categorie of toch gehele tak op recreatief
niveau laten spelen. De Landelijke ontwikkelingen, die in lokaal opzicht voor ons niet direct
gelden, laten een beeld zien dat veel clubs van zondag naar zaterdag verhuizen. Daar ligt
waarschijnlijk aan te grondslag, dat veel spelers er voor kiezen op zaterdag de competitie
wedstrijden te spelen, en dat zij dan op zondag vrij zijn. Een niet onbelangrijk bij verschijnsel,
zaterdagavond kunnen gaan stappen.( in corona tijd was ook dit moeilijk). Rekening houden
met die ontwikkelingen heeft het bestuur het besluit genomen om met de zaterdagtak op
prestatief niveau door te gaan, uitkomend in de 4 de klasse in de A categorie.
De overige zaterdag teams komen uit in de B categorie, waarbij gezegd moet worden dat er
voor het seizoen 20-21, 7 teams zijn ingeschreven. Het aantal selectie spelers voor zaterdag 1
heeft ook op kwantitatief, een groei doorgemaakt heeft, en momenteel op 33 spelers staat. Bij
de zaterdag tak hebben wij afscheid genomen van Gerard Magendans en hebben wij Dirk
Feege weten vast te leggen als hoofdtrainer voor zaterdag 1. Deze groep is behoorlijk groot
en er moet worden door geselecteerd en zullen een behoorlijk aantal spelers, die op A
categorie niveau willen spelen, een stapje terug moeten doen en uitkomen in zaterdag 2. Daar,
deze spelers gekozen hebben om op prestatief niveau te willen presteren, hebben wij gemeend
ook voor dat team een trainer aan te stellen, Jὅrgen Timmerman.
Het dames team heeft zich in de loop van het seizoen moeten terug trekken uit de competitie,
daar lagen verschillende redenen aan ten grondslag. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden hoe
nu verder, waar bij Liza ten Pas en Simon Pattiruhu te kennen hebben gegeven niet verder te
gaan in de dames tak. Zij, hebben er veel energie in gestoken om er iets van te maken, waarbij
vermeld moet worden dat doorstroming vanuit de meiden jeugdteams naar senioren in het
begin moeilijk verliep. In een verder verloop van de competitie, is dit door gemaakte
afspraken wat beter geworden. De meiden en dames tak vallen vanaf het begin van de nieuwe
competitie 2020-2021 onder verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling t.w. Manager Jeugd
met als coördinator/ O Cer, Theo van der Zwet. In organisatorische zin heeft hier dus een
wijziging plaatsgevonden.
Het G-team komt nog steeds uit met 1 team in de competitie, waar Jan Elferink de coördinatie
voor dit team doet, daarbij geholpen door Paul Toebes, Jan Willem Bosman en Max Le Roux.

Max heeft echter aangegeven volgend jaar te stoppen als trainer bij het G-Team, daar hij ook
werkzaamheden verricht bij de Graafschap en tevens nog trainer is van jo 15 -1 van FCW. Jan
Elferink voort namens FCW regelmatig gesprekken met buurt verenigingen om te kijken nog
wij voor het G-team een 2de team kunnen realiseren, een jeugd team. Af en toe wordt er al wel
samen getraind. Wij volgen de ontwikkelingen met belangstelling.
Zoals al eerder aangegeven zijn er nu 2, 35+ teams, waarbij George Mokthar en Ewald Jansen
als aanspreekpunt fungeren, dat is Johnny Rutgers bij de 45+. Deze teams spelen een
onderlinge competitie in voor- en najaar.
Ook participeren wij mee in het Walking Football, samen met Meddo. M.E.C en FC Trias
elke maand wordt er gewisseld van accommodatie om op vrijdag 10.00 te trainen en na afloop
gezellig met elkaar de 3de helft te spelen. Momenteel spelen ongeveer 27 spelers/sters,
walking football.
Binnen de voetbal vereniging werken wij ook met een video analyse systeem, wedstrijden
worden via Usport for opgenomen, vervolgens bewerkt door video analisten met het NAC
sport systeem. Dit ter ondersteuning van de teams. Mohamud Moalim coördineert vanaf
seizoen 2020-2021 de technisch aspecten van beide systemen. Bij Hennie Stemerdink kunnen
de trainers een verzoek indien een wedstrijd te laten opnemen. Alleen wedstrijden op
hoofdveld kunnen worden opgenomen.
Aangezien wij een andere organisatie structuur hebben gekregen en nu met managers werken,
is de vroegere VTZ ( voetbal technische commissie verdwenen). Deze bestond uit
vertegenwoordiger zondag prestatief 1,2 en 3 vertegenwoordiger zaterdag tak, vrouwen
voetbal, recreatieve tak( breedte sport zondag 4 t/m 12) en tevens jeugd vertegenwoordiger.
Daar, waren in totaal 7 personen mee belast.
Tegenwoordig is dit wat senioren betreft tot 3 personen gereduceerd. Verschillende personen
hebben aangegeven om uiteenlopende redenen te stoppen. Daar het aantal leden, elftallen niet
minder is geworden de laatste jaren, komt er wel veel neer op schouders van de overgebleven
3 personen. Herhaalde oproepen voor ondersteuning hebben echter tot op heden niets
opgeleverd.
Recentelijk, maand juli augustus, hebben wij ons weer gebogen over het inschrijven van
teams, het uitkomen in competitie verband en in de beker, kijken of het leidersbestand over de
teams intact blijft. Tevens gekeken welke nieuwe trainers er moesten komen en contracten
samengesteld.
Bij, trainers voor de standaard 1ste elftallen hebben deze besprekingen al in een vroeger
stadium plaatsgevonden.
Wij zijn alle vrijwilligers, zeer erkentelijk voor wat zij het afgelopen seizoen 19-20 voor de
FC Winterswijk hebben verricht.
Het was en is nog steeds een bijzondere gewaarwording te moeten sporten en trainen in
corona tijd, waarbij je geconfronteerd wordt met vele beperkingen. Laten wij ons gelukkig
prijzen dat wij weer iets kunnen doen, zij het met de beperkingen die worden opgelegd op
landelijk en ook lokaal niveau.

Voor het komende seizoen wensen wij alle ploegen veel plezier in het bedrijven van hun sport
en tevens een succesvol seizoen.

d. Jaarverslag accommodatie
Onder verantwoordelijkheid van de manager accommodatie valt:
- Schoonmaak
- Onderhoud
- Veldenonderhoud
- Materiaal op velden
- Horeca
- Contact gemeente
Ook dit seizoen hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de verdere optimalisering van
ons complex. Het vele werk dat door diverse vrijwilligers is verricht kan niet in geld worden
uitgedrukt en is dus ook onbetaalbaar. Een compliment aan alle vrijwilligers die het afgelopen
jaar veel tijd en energie in FC Winterswijk hebben gestopt. Een aantal projecten waar
afgelopen seizoen mee bezig hebben gehouden:
Vanaf 1 januari 2015 is een gedeelte van het onderhoud van onze accommodatie
overgeheveld van de Rova/gemeente naar onze club. Het gaat hierbij om het gras maaien rond
de velden en de achterkant van de staantribune. Het verwijderen van onkruid, snoeien, vegen
etc. De contacten met de gemeente zijn goed en worden ook steeds intensiever mede doordat
ook vanuit die kant het multifunctionele van onze accommodatie naar voren komt. Wij
hebben ook regelmatig contact met hoofd groenvoorziening over diverse zaken met
betrekking tot onderhoud en gebruik van de velden. In overleg is er veel mogelijk.
De legionella vereist nog steeds onze aandacht en tot nu toe zijn de genomen maatregelen
afdoende zoals vaker doorspoelen en wekelijks een temperatuurcontrole doen. De jaarlijkse
controle levert een ruime voldoende op.
Rommelmarkt: door de corona heeft dit evenement niet kunnen plaatsvinden.
Zonnepanelen: De beslissing is gevallen. We gaan zonnepanelen plaatsen op ons dak. In de
maand september zullen de activiteiten van plaatsing worden gestart.
Elektrokar: sinds januari 2020 hebben we beschikking gekregen over een elektrokar voor
vervoer van en naar de velden. Ook gebruiken we deze elektrokar voor EHBO diensten.
Momenteel hebben we deze nog in bruikleen maar de bedoeling is om deze na afloop van
deze periode te gaan kopen.
In het kader van FC Winterswijk Goes Social, hebben we vorig seizoen op de maandag
inwoning gekregen van Zozijn. Met ingang van april 2019 komen zij ook op woensdag. Zij
verlenen diensten voor mensen met een (verstandelijke) beperking en niet/aangeboren
hersenletsel. Hiermee bereiken we dat deze mensen zich ontwikkelen en tot bloei komen,
deelnemen aan de samenleving en zo zelf de regie hebben over hun leven. Hiervoor hebben
een wasruimte ingericht alwaar zij op maandag voor een aantal teams de kleding kunnen
wassen. In dat kader zijn we overgegaan tot aanschaf van twee grote wasmachines en een
droger. In augustus 2020 is er een tweede droger bijgeplaatst die door Zozijn is betaald. Ook
hebben we de ruimte voorzien van airco. Uit het regelmatige overleg met de leiding krijgen

we te horen dat deze mensen zich er elke keer weer op verheugen dat ze naar FC Winterswijk
mogen om allerlei dingen (wassen, stofzuigen, dweilen, poetsen) te doen. Van maart t/m
augustus waren ook de mensen van Zozijn niet welkom i.v.m. corona. Vanaf september zal de
boel langzaam weer worden opgestart en zelfs worden uitgebreid naar vier dagen per week.
Ook heeft afgelopen seizoen het Graafschap college in het kader van hybride leren gebruik
gemaakt van onze accommodatie op maandag en dinsdag. Komend seizoen zal dit weer
worden gebeuren op twee dagen per week. Tevens zullen de buurtsportcoaches op woensdag
kantoor houden in onze accommodatie.
Het groot onderhoud van de velden heeft dit jaar al kunnen plaatsvinden in maart en april
doordat de competitie vanaf maart is gestopt en ook de toernooien geen doorgang vonden.
Mei-juni/juli: deze maanden gaat heel veel tijd zitten in het afsluiten van het seizoen en de
voorbereiding van het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan schoonmaak, uitzoeken, vervangen
en bestellen van materiaal. Ook besteden we elk jaar een aantal dagen aan het reinigen van
onze reclameborden zodat deze er ook werk fris gewassen uitzien. In verband met het onnodig
gebruik van water heeft dat tot nu toe nog niet plaatsgevonden. De mensen van Zozijn gaan
dat vanaf september oppakken. In dat kader hebben we vorig seizoen een nieuwe hoge druk
reiniger gekocht die ook wordt gebruikt voor het reinigen van prullenbakken en schoonmaken
van de dug outs en de tribune. Verschillende mensen zijn gedurende de zomerstop toch bijna
elke dag op de accommodatie om allerlei klussen en klusjes uit te voeren. Ik denk dat heel
veel leden niet beseffen wat er allemaal moet gebeuren om het nieuwe seizoen weer optimaal
te kunnen starten.
Zomerstop: tijden de zomerstop hebben we twee avonden per week de velden open gesteld
voor leden om te kunnen voetballen/trainen. Helaas konden sommigen het niet laten om ook
op andere tijdstippen illegaal de velden te gebruiken. Een aantal keren hebben we de politie
moeten inschakelen.
Ook het besproeien van de velden vergt veel inzet van onze vrijwilligers. Vanaf maart /april
hebben we al regelmatig de sproeiers moeten plaatsen en verplaatsen.
Penta: vanaf maart tot juli heeft de gymvereniging Penta gebruik van onze accommodatie
kunnen maken zodat ook zij hun sport konden beoefenen.
Dank aan allen die op welke manier hebben bijgedragen aan welslagen van het afgelopen
seizoen.

