Jaarverslag FC Winterswijk seizoen 2016-2017
Het jaarverslag van FC Winterswijk is samengesteld aan de hand van de bestaande
organisatiestructuur en de daarin genoemde verantwoordelijkheden.
Samenstelling hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bestond deze voetbaljaargang uit:
Gerrit te Kolste
Pieter Tomesen
Harry Dreeyers
Wilfred Beusink
Hans Kranen
Bert Grevers
Henk Graaskamp

-

voorzitter
vice voorzitter
penningmeester
secretaris
VTZ
AVZ jeugd
Facilitaire Zaken

Overlegstructuren (hoofd)bestuur
a. hoofd bestuur

Het hoofdbestuur (H.B.) kwam afgelopen seizoen vrijwel maandelijks bij elkaar. In het
hoofdbestuur leggen de verschillende vertegenwoordigers van de commissies verantwoording
af over de afgelopen periode.
b. dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (D.B.) kwam structureel minimaal 3 keer per maand bij elkaar.
c. Jaarvergaderingen

De halfjaarlijkse ledenvergaderingen werden gehouden op 24-11-2016 en 12-06-2017 en
werden redelijk bezocht.
d. overige overlegstructuren

Leden van het (dagelijks) bestuur bezochten diverse vergaderingen met andere instanties
zoals: gemeente Winterswijk, KNVB, Winterswijkse voetbalfederatie, FC Trias e.d.
Speerpunten bestuur seizoen 2016-2017

Bloemlezing van de onderwerpen die afgelopen seizoen nadrukkelijk de aandacht van het
bestuur vroegen en voor een deel nog steeds actueel zijn:
-

Vervanging wedstrijdkleding
Normen en waarden
Verbod mobiele telefoons in kleedkamer
Problematiek kunstgrasvelden
Kwaliteit en performance programma KNVB
Camerabeveiliging (opbrengst 3 geld genererende acties)
Nieuwe wedstrijdvormen pupillenvoetbal
Wassen wedstrijdkleding (“FCW Goes Social”)
Verkeerssituatie parkeerplaats (o.a. verlichting en vernieuwde inrit)
Winterjassen voor trainers/toezichthouders
Aanstelling diverse jeugdtrainers
Veldplanning
VOG (verklaring omtrent gedrag) voor nieuwe jeugdtrainers/-leiders enz.
Controle op legionella, herstel werkzaamheden inzake legionella
Onderhoud door vrijwilligers
Beheer kleding, vervanging wedstrijdkleding
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-

Rommelmarkt
Scheidsrechters zowel voor de vereniging als voor de federatie
Indeling elftallen
Camera beveiliging

Voor een eventuele nadere specificatie van een onderwerp wordt verwezen naar het
jaarverslag van het verantwoordelijke bestuurslid
a. Jaarverslag (vice) Voorzitter

-

Sponsorcommissie
Strafcommissie
Sociale commissie
activiteitencommissie
Communicatie en media intern
Stage coördinatie
Vrijwilligerscommissie
Public Relations extern en communicatie
Strafcommissie
Commissie van beroep

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit 9 leden, onder leiding van Mattijs Mantel. Dit jaar heeft de
commissie, na jarenlange trouwe dienst, afscheid genomen van Arie Jansen, Herman Maas en
Alouis Klooster. Hiervoor in de plaats zijn Hans Gemmink, Andy Leemrijse en Marco ter
Haar toegetreden tot de sponsorcommissie.
Het totaalaantal sponsoren bedraagt ruim 180, waaronder de Businessclub met 110 leden (á €
750, - per jaar).
Afgelopen seizoen heeft de businessclub twee zeer geslaagde bedrijfsbezoeken gebracht bij
één van haar leden. De bezochte bedrijven zijn Colubris in samenwerking met Restaurant De
Zwaan die de catering verzorgde en Tolkamp Keukens. De bedrijven ontvingen ruim 40 leden
voor een rondleiding, inclusief een hapje en drankje. Het is een terugkerende activiteit,
waarbij twee bedrijven per jaar worden bezocht. Naast deze activiteit voor de leden van onze
businessclub worden er twee keer per jaar activiteiten georganiseerd: een avond voor alle
sponsoren met een gastspreker en een “sportieve” activiteit. Afgelopen jaar tijdens de
sponsoravond waren de gastsprekers Hans Kraay jr. en ons eigen lid Eric Redeker. Beide
heren kennen elkaar uiteraard nog van De Graafschap, waar ze een periode samen gevoetbald
hebben.
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.
Afspraak is dat jaarlijks 5% van de totale sponsorinkomsten gebruikt mag worden voor al
deze activiteiten.
Sociale commissie

Binnen onze vereniging kennen wij niet een aparte sociale commissie. Wel zijn er een fiks
aantal activiteiten die het sociale gezicht van onze vereniging mede vorm geven.
Als FC Winterswijk proberen we onze jeugdleden ( ook seniorenleden, maar de jeugd in het
bijzonder) zich te laten ontwikkelen als mens en als voetballer.

2

Er zijn regels hoe we ons binnen de vereniging behoren te dragen zowel binnen het veld als er
buiten. Hoe we om moeten gaan met de tegenstanders en scheidsrechter en hoe we om moeten
gaan met het materiaal en de accommodatie.
Ook stimuleren wij vrijwilligers activiteiten binnen onze vereniging.
Zo kunnen de jeugdleden wedstrijden fluiten, trainingen verzorgen, leider zijn en meehelpen
met bv. loten verkopen en actief zijn op onze rommelmarktdagen.
- FC Winterswijk heeft momenteel nog een samenwerking met de BSO Kicken die
gehuisvest is in de oude kantine van vv. Winterswijk. De samenwerking bestaat nu alleen
maar in het beschikbaar stellen van onze sportvelden. We hopen dat we in de nabije
toekomst nog meer en intensiever kunnen gaan samenwerken. De gemeente speelt hierbij
een belangrijke rol en de vaart zit er zogezegd niet in.
- Momenteel zijn we in voorbereiding met ons project, FC Winterswijk “goes social”.
Hierbij proberen we i.s.m. Zo Zijn een werkplek te creëren voor mensen met een
beperking om bij FC Winterswijk wedstrijdkleding te gaan wassen. Mogelijk kunnen we
dit in de toekomst uitbouwen voor ander werkvormen. ( of als werk re-integratie plek
fungeren)
Activiteitencommissie

Stelt een jaarprogramma van activiteiten op voor de gehele vereniging en de agenda daarvan
af te stemmen. De activiteiten worden o.a. vermeld via de agendafunctie op de website.
De commissie bestaat uit de leden Anke Wassink, Ellen de Koning, Guido Hochrath en
Herman Maas en heeft de zorg voor:
 Colubris Recreatief toernooi
 Kaartavonden
 Grote Club Actie
 Kortingskaarten
 Feestavonden
 Rommelmarkt
 Avond4Daagse
 Hazenavond (senioren: laatste trainingsavond voor winterstop, donderdagavond)
 Jonge Hondenavond (A- en B-jeugd: laatste trainingsavond voor winterstop,
woensdagavond)
 Paasvoetbaltoernooi
 Sinterklaas
 Vriendjesdag
 Jaspers Sportdag
 Skopein E-toernooi
 Nieuwjaarsreceptie
 Obbink 40+-toernooi
 Obbink Mini F-toernooi
Grote Club Actie

Voor De Grote Club Actie bestaat de werkgroep uit Anke Wassink, Heidi Prinsen en Miranda
Hengeveld. Afgelopen jaar was de opbrengst van De Grote Club Actie ruim € 5.000, -. Dit is
natuurlijk een mooi bedrag maar de werkgroep heeft zich ten doel gesteld dit bedrag de
komende jaren verder te verhogen.
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Stagecoördinatie
De jeugdafdeling van FC Winterswijk is een erkend leerbedrijf. Calibris, Kenniscentrum voor
leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft FC Winterswijk daarvoor een certificaat
overhandigd. Studenten van het CIOS, de afdeling Sport en Bewegen van het Graafschap
College, ROC’s en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) kunnen in het kader van hun
opleiding stagelopen bij FC Winterswijk. Leerlingen van het Gerrit Komrij College kunnen er
hun maatschappelijke stage afwerken.
Tevens is FC Winterswijk per 1 oktober 2014 ook erkend als leerbedrijf voor de horeca.
Studenten en leerlingen die graag stage willen lopen bij FC Winterswijk, kunnen zich bij
Jacqueline Wiechers aanmelden.
Communicatie en media intern

De communicatie via de website en sociale/digitale media wordt steeds belangrijker binnen
onze club.
Website
Naast relevante organisatorische informatie en een agenda, bevat onze website alle actuele
ontwikkelingen en nieuwsitems. De redactie is in handen van Maarten Mantel en
Raymond Beskers.
Iedereen kan relevante items voor onze club aanleveren via webredactie@fcwinterswijk.nl.
Sociale/digitale Media
Coördinator sociale/digitale media is Ruut Beijers, daarbij ondersteund door
Jelmer te Selle. De verschillende accounts hebben al tussen de 1000 en ruim 1200 volgers.
-

Facebook accounts
 fcwwijk (voor algemene berichten)
 fcwwijk live (voor alle uitslagen en tussenstanden)
 fcwwijk fotoalbum
 fcwwijk rommelmarkt

-

Twitter accounts
 @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.
Clubblad
De redactie van ons clubblad staat onder leiding van eindredacteur Peter Wassink en de
verspreiding/bezorging gebeurt door een grote groep vrijwilligers onder leiding van Wim
Kuenen.
Het clubblad wordt vooral gebruikt voor achtergrondinformatie en het wel en wee rondom
onze club. Omdat de informatievoorziening via sociale/digitale media steeds vaker benut
wordt en deze media relatief eenvoudig kan worden ingezet, is besloten het clubblad
vooralsnog drie keer per jaar uit te brengen.
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Vrijwilligerscommissie

. De vrijwilligerscommissie staat nog steeds onder leiding van Sanne Leuyerink.
Wim Geessink blijft als adviseur nog wel bij de vrijwilligers commissie betrokken.
De leider/ coördinator van deze commissie houdt contact met vrijwilligers en draagt zorg voor
de begeleiding en coaching.
Verder houden we 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.
Dit databestand wordt aangevuld met potentiele vrijwilligers, wiens namen worden
aangedragen via de ‘ intakecommissie’.
Deze commissie, bestaande uit Fenny Assink, Annelies Olbach, Veronique Plettenburg,
ontvangen nieuwe jeugdleden en hun ouders bij hun eerste bezoek aan ons sportpark.
Zij verzorgen een rondleiding en vragen de ouders/grootouders wat zij voor FC Winterswijk
als vrijwilliger zouden kunnen betekenen.
Het afgelopen jaar zijn er ook een tweetal momenten geweest ( najaar 2015 en voorjaar 2016)
om vrijwilligers te werven binnen ons eigen ledenbestand, onder het motto “wordt vrijwilliger
bij FC Winterswijk”.
Het databestand proberen we ze zo actueel mogelijk te houden en via deze wervingsacties
elke keer aan te vullen met toekomstige vrijwilligers.
Wat opvalt is, dat het best wel moeilijk is om vrijwilligers te werven en als vrijwilligers zich
dan aanmelden is het vaker op project basis 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.
Strafcommissie

We hebben als vereniging géén aparte strafcommissie. Wel zijn er enige gevallen te melden
die als zodanig onder een strafcommissie zouden kunnen vallen.

In de tweede helft van de vorige competitie hebben wij als vereniging meerdere keren een
boete gekregen omdat een senioren team niet was komen opdagen. ( te weinig spelers
beschikbaar)
Als vereniging hebben we besloten om met ingang van het nieuwe seizoen (2016/2017) het
aantal senioren elftallen op zondag te verkleinen en het aantal spelers per team te verhogen.
Deze maatregel heeft het afgelopen seizoen goed gewerkt.
Als bestuur hebben we aan het eind van seizoen 2014/2015 besloten om ieder elftal van onze
vereniging dat verantwoordelijk wordt gesteld voor het staken van een wedstrijd in
competitie/beker verband te straffen met, zeg maar een officiële waarschuwing.
Strekking van deze officiële waarschuwing;
“Als binnen een jaar na de waarschuwing wederom een wedstrijd gestaakt wordt waar het
betreffende elftal verantwoordelijk voor wordt gehouden, of dat men zich niet gedraagt
conform de geldende normen en waarden binnen FC Winterswijk, het elftal met
onmiddellijke ingang uit de competitie wordt gehaald”.
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Een tweetal wedstrijden zijn het afgelopen seizoen gestaakt wegens ongeregeldheden.
De wedstrijd tussen FC Winterswijk zaterdag 5 en Grolse boys 2 werd gestaakt vanwege een
vechtpartij tussen Grolse Boys spelers onderling.
Ook de wedstrijd tussen FC Winterswijk zaterdag 2 en FC Winterswijk zaterdag 3 werd
gestaakt. Beide teams zijn door de KNVB bestraft met een boete van 200 euro.
De boetes zijn door beide teams zelf betaald.
Betrokken spelers zijn door de vereniging geschorst voor meerder wedstrijden.
b. Jaarverslag penningmeester

-

Financieel beheer
Administratieve ondersteuning
Kaartenverkoop
Horeca financiën
Subsidieverwerving
Contributie/sponsoring

Ook het vierde jaar op rij schrijft FC Winterswijk zwarte cijfers en is het resultaat hoger dan
begroot. Alle redenen om financieel tevreden terug te kijken. De vereniging is gezond en er
ligt een stevige basis. Wat in hoofdlijnen opvalt is dat, ten opzichte van de begroting, zowel
de opbrengsten als de kosten lager uitvallen.
En daar is een kleine waarschuwing ook wel op zijn plaats. Ik heb vorig jaar al aangegeven
dat we als vereniging de financiële grenzen hebben bereikt. In deze jaarrekening zie je dit ook
terug. Voor het eerst zien we een daling van de contributie inkomsten. Dit is iets om wel in de
gaten te blijven houden de komende jaren. Ook de horeca inkomsten uit ons clubgebouw zijn
fors lager dan vorig jaar. Daar staan uiteraard lagere inkoopkosten tegenover. De geld
genererende acties doen het daarentegen nog steeds heel goed, echter daar mag de
afhankelijkheid ook niet te groot van zijn.
Aan de kostenkant zien we ten opzichte van de begroting lagere trainerskosten. Dit heeft
onder andere te maken met wisselingen in de trainersstaf gedurende het jaar.
Al met al redenen om als penningmeester tevreden terug te kijken op het afgelopen seizoen,
maar ook op alle seizoenen daarvoor.
Ik ben vijf jaar geleden rond deze tijd gevraagd om penningmeester te worden van de nieuw
op te richten fusieclub FC Winterswijk, bestaande uit WVC, SKVW en VV Winterswijk. De
voorbereidingen waren al volop bezig en ja zeggen betekende instappen op een rijdende trein.
Als (toen nog) actief voetballer van VV Winterswijk heb ik daar niet lang over na hoeven
denken. De uitdaging was te groot om nee tegen te zeggen.
Ik heb de rol van penningmeester nu vier seizoenen (vijf jaar inclusief voorbereiding en
afronding) lang met heel veel plezier ingevuld en heb de vereniging zien groeien tot de
prachtige club met bijbehorende accommodatie die het nu is geworden. De vereniging is
financieel gezond, de samenwerking binnen het bestuur is super en de organisatie staat. Voor
mij is dit het moment om te zeggen genoeg is genoeg en het stokje op de najaarsvergadering
over te dragen. Even tijd nemen voor mezelf en andere dingen die ook belangrijk zijn.
Ik kijk met heel veel plezier terug op een toch wel intensieve periode, waarbij de
samensmelting van drie verschillende culturen toch best geruisloos is verlopen. Ik wens de
nieuwe penningmeester Henk-Jan Veltkamp hierbij alvast (uiteraard volgt de officiële
benoeming pas op de najaarsvergadering) heel veel succes en plezier toe en zal zelf nog
regelmatig te vinden zijn op het complex.
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c. Jaarverslag secretaris
- Secretariaat
- Ledenadministratie
- Archief
- Bezwarencommissie

-

Secretariaat
In het seizoen 2016-2017 werden in totaal 26 poststukken geregistreerd (2015-2016: 42).
Hierbij is de (digitale) informatiestroom van de KNVB, die is vastgelegd in Sportlink,
buiten beschouwing gelaten.
Via het digitale contactformulier info@fcwinterswijk.nl werden 301 (2015-2016: 554)
vragen gesteld aan het bestuur.

-

ledenadministratie

De samenstelling van het ledenbestand van FC Winterswijk was aan het einde van het seizoen
als volgt (peildatum 1-7-2017)
2013-2014
Leden
Donateurs
Sponsoren

1413
112
177

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1508
112
187

1496
110
200

1456
107
201

Ontwikkeling leden in verhouding vrouw: man
Vrouw
2013-2014- 10%
2014-2015- 12%
2015-2016- 12,6%
2016-2017- 12,3%

Man
90%
88%
87,4%
87,7%

Op de najaarsvergadering van 24 november 2016 en op de nieuwjaarsreceptie van 8 januari
2017 werden een 37 tal jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet. Als gevolg van
overlijden moest dit seizoen jammer genoeg afscheid genomen worden van een (1) tal leden:
-

archief

-

Bezwarencommissie
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d. Jaarverslag VTZ

-

Technische commissie prestatief
Technische staf/trainers recreatie jeugd en senioren
Scholing en opleiding’
Scouting
Contacten BVO
Medische Zaken
senioren commissie
wedstrijdsecretariaat
veteranenvoetbal
elftalleiders
(club)scheidsrechter & assistent scheidsrechtercommissie
G-voetbal

De voetbal technische commissie bestaat uit een aantal geledingen, die aangestuurd worden
door leden vanuit deze commissie.
De geledingen zijn de zondag 1 en 2 prestatieve tak, die door Heino ter Haar
vertegenwoordigd wordt.
Zondag 1 heeft een goed seizoen gedraaid, dat uiteindelijk geresulteerd heeft in het spelen van
de nacompetitie, en deze hebben ze winnend weten af te sluiten, waardoor de promotie naar
de 1ste klasse een feit was. Een felicitatie richting begeleidingsteam, spelers en de scheidende
trainer Wilco Geerts is dan op zijn plaats. Zoals aan aangegeven nemen wij afscheid, op
eigen verzoek, van Wilco Geerts hij gaat het komende jaar Varsseveld trainen, waarbij wij
Varsseveld feliciteren van het maken van een goed keus.
Het zondag 2de team heeft zich o.l.v. Frencis Malawau en assistent Robert Johannis weten te
handhaven in de reserve 1 ste klas. Voor het aankomende seizoen 2017-2018 een goed zaak,
daar zowel het zondag 1ste alsook het zondag 2de team op 1ste klasse en reserve 1ste klasse
niveau gaan spelen. De aansluiting van opleidingsteam zondag 2 naar zondag 1 is wat klasse
betreft klein. Een goede zaak. Voor dit seizoen zijn in de loop van 2017, 2 nieuwe trainers
gevonden die zondag 1 en 2 gaan trainen en coachen. Voor zondag 1 is dat John Gielink,
voorheen trainer van Rigtersbleek en voor zondag 2, Max de Vries sr ,voorheen trainer bij
Grol. Martijn Meerdink gaat John assisteren en Ruut Beijers, Max de Vries sr.
Frencis Malawau gaat bij Grol aan de slag en blijft tevens trainer bij AZSV, hij heeft bij beide
verenigingen , 2de teams onder zijn hoede. Wij wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club,
Grol.
De overige zondag teams spelen met uitzondering van zondag 3, recreatief. In het totaal zijn
in het seizoen 2016-2017, 12 teams actief geweest in competitie verband. Deze tak valt onder
verantwoordelijkheid van Berni Geurink. In dit seizoen hebben wij ervoor gekozen om met
minder recreatieve teams van start te gaan, deze teams waren echter qua bezetting van het
aantal spelers wel wat groter.
Daar is in overleg met de leiders bewust voor gekozen, daar in het verleden menig boete is
uitgedeeld voor het niet opkomen van een team, doordat zij de personele bezetting niet tot
stand konden krijgen. Ook moest er regelmatig donderdags overlegd worden om een team op
de been te brengen voor de zondag. Spelers vanuit andere teams erbij te betrekken. Dit is in
het afgelopen seizoen veel beter gegaan.
In de zaterdag tak zijn er 5 teams actief geweest. Het 1ste team zaterdag speelde op 4 de klas
niveau. De geleverde prestaties van dit team waren wisselend. Wij, hopen nog steeds dat dit
team de stap een keer kan maken naar de 3de klasse, zoals in de geformuleerde visie staat
,destijds geformuleerd met de fusie besprekingen.
De uitstroom vanuit de JO 19 teams laat echter zien dat de meeste spelers kiezen om in de
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zondag tak uit te komen. Daardoor blijft de doorstroming vanuit de jeugd naar de zaterdag tak
beperkt. Er is wel een tendens te bespeuren dat jonge spelers die vanuit de jeugd overkomen
naar senioren, en met vrienden willen blijven spelen op recreatief niveau , kiezen om dit te
doen i.o. anderen de zaterdagtak.
Zaterdag 2 t/m 5 spelen recreatief. Chesron Tetelepta stuurt vanuit de VTZ de zaterdag tak
aan. Hij, heeft afgelopen seizoen regelmatig met leiders spelers van gedachten gewisseld om
te kijken of zij de beste spelers van uit het zaterdag voetbal bij elkaar in het 1ste team
vervolgens 2de team zou kunnen krijgen. Je probeert dan de problematiek “vrienden teams” te
doorbreken. Spelers waarvan trainers overtuigd zijn die kunnen wel wat hoger spelen,
aanmoedigen om die stap te maken. Dit vraagt echter wel een ander wijze van denken,
waarbij wij ons moeten realiseren, dat een door de jaren heen een ontstane situatie, spelers
vanuit de jeugd de overstap naar senioren maken, maar dan wel met aantal vrienden, op
recreatief niveau gaan spelen, in een 2de,3de of 4de team zaterdag. Dan ontkom je niet aan de
situatie dat er spelers in lagere teams uitkomen, dan dat ze eigenlijk zouden kunnen. Er zijn er
dan ongetwijfeld wat bij, die hoger zouden kunnen spelen.
Over deze problematiek is het afgelopen seizoen van gedachten gewisseld met spelers en
leiders.
In de jeugd hebben wij het afgelopen seizoen 2016-2017 gespeeld met:
JO 19- 3 teams, JO 17- 5 teams, JO 17- 5 teams, JO 15-6 teams, JO 13-5 teams, JO 11-10
teams JO 9-9 teams, MO11, MO13, MO15-1 en MO15-2, MO17-1 en MO17-2.
Op alle prestatieve team staan bevoegde trainers, die worden begeleid door hoofd
opleidingen, Wim van Zeist. Dit jaar hebben wij als bestuur besloten om deel te nemen aan
het Kwaliteit & Performance programma georganiseerd door NMC Bright en KNVB. Het
onderzoek is erop gericht om onze jeugd opleiding te bekijken en of het voldoet aan de
minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen.
Inmiddels heeft het audit plaatsgevonden en zal in okt 2017 het review plaatsvinden.
7 september te horen gekregen dat het onderzoeksbureau NMC Bright, de KNVB zal
adviseren de jeugd opleiding van FC Winterswijk op lokaal niveau te kwalificeren omdat wij
voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteitseisen. Door, dit bureau zijn er echter ook een
aantal aanbevelingen gedaan waar wij in de nabije toekomst aan kunnen/moeten werken. Het
betreft hier een aantal verbeterpunten op beleidsmatig niveau en ontwikkeling spelers trainers.
In het totaal zijn wij op 64 punten beoordeeld.
Zoals elk jaar weer blijkt het moeilijk te zijn om elk team in m.n. de recreatieve sector te
voorzien van trainer/leider en grensrechter. Wij, als vereniging prijzen ons gelukkig dat wij
kunnen putten uit een groot aantal vrijwilligers, maar des al niet te min blijkt het moeilijk te
zijn om alle jeugd teams te voorzien van een begeleidingsteam. Wij, zijn dan ook voornemens
om een cursus aan te bieden voor spelers, ouders die interesse hebben om een jeugdteam te
trainen /begeleiden. Het is een verkorte cursus van 4 bijeenkomsten, die bij voldoende
deelnamen in oktober kan starten. Deze cursus wordt aan geboden door de KNVB en is de
module JVTC.
Ook het vinden van scheidsrechters die, wedstrijden voor jeugd en senioren leiden. Zo blijkt,
het afgelopen seizoen, als ook dit jaar weer moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden om de
taak op zich te nemen een wedstrijd als scheidsrechter te fungeren.
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-Scouting:
FC Winterswijk heeft een interne scoutingscommissie die wedstrijden van jeugdteams bekijkt
en rapporteert aan het hoofd jeugdopleiding. Het doel is jeugdspelers zo objectief mogelijk
monitoren en vast stellen of ze in het juiste team zijn ingedeeld. De scouting coördinator is
Henk Hoopman. Verder zijn er interne scouts aangesteld voor de onder-, midden- en
bovenbouw. Het hoofd jeugdopleiding is in samenspraak met technisch- en organisatorisch
coördinatoren verantwoordelijk voor teamindelingen.
-Medische zaken
FC Winterswijk heeft een commissie medische zaken die wordt voorgezeten door Martina ten
Dolle. De commissie draagt verantwoordelijkheid voor het sportmedisch beleid binnen de
club.
De commissie medische zaken bevat o.a. een groot aantal EHBO’ers die op vrijwillige basis
op wedstrijddagen worden ingezet. Daarnaast zorgt FC Winterswijk dat er op trainingsdagen
te allen tijde een EHBO’er op het complex aanwezig is.
De auditcommissie heeft veel waardering voor de omvang van de commissie medische zaken
en manier waarop het sportmedisch beleid is vormgegeven.( citaat uit onderzoek)
Afgelopen seizoen zijn er weer verschillende teams in de jeugd gehuldigd voor het behalen
van een kampioenschap in voor- of najaar competitie. Ook bij de recreatieve teams, waarbij
de prestatie drang misschien ondergeschikt is aan het plezier dat de spelers/sters hebben aan
het spelletje, viel op dat er een aantal kampioenen te verwelkomen waren.
De JO 17-1 is via de nacompetitie gepromoveerd.
De JO 19 echter speelt dit seizoen een afdeling lager. Het is voor hen te hopen dat ze volgend
jaar weer promoveren, zodat de aansluiting naar reserve 1ste klasse zondag 2 en 1ste klasse
zondag 1 niet te groot wordt.
Bij, het dames en meiden voetbal hopen wij dat het behalen van het Europese kampioenschap
bij de dames/vrouwen, dit een zodanige impuls zal geven, dat er meiden gaan besluiten om te
kiezen voor het meiden/dames voetbal.
Dat wij als vereniging deze impuls nodig hebben is duidelijk, daar in het dames voetbal de
zaterdag tak verdwenen is, en wij alleen nog in de zondag tak actief zijn, in het senioren
voetbal. Er zijn afgelopen jaren verschillende initiatieven ondernomen om het meiden voetbal
onder de aandacht te brengen c.q. te promoten. Wij, hopen dat dit zijn vruchten zal afwerpen.
Bij onze jongste jeugd de mimi’s, die o.l.v. Eric Redeker elke dinsdag van 16.00-17.00
spelend /trainen zie je ook al een aantal meiden trainen. Deze mimi’s spelen ook af en toe
kleine wedstrijdjes tegen elkaar in de Obbink cup. Daar doen omliggende clubs aan mee.
Ontwikkelingen die afgelopen seizoen gestart zijn, zijn:
1. Samenwerking tussen BSO kicken en FC Winterswijk.
2. Hybride leren vanuit Graafschap college op de dinsdag in ontwikkeling.
3. In najaar positieve afsluiting onderzoek NMC Bright/KNVB, daardoor komt onze
jeugd afdeling in aanmerking voor een lokale certificering.
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Binnen de VTZ gaat er en wijziging plaatsvinden, daar Eric Redeker heeft aangegeven, gezien
zijn werkzaamheden bij Scheffer keukens in Zelhem, geen zitting meer te nemen in de VTZ,
waarin hij de jeugd belangen voor de bovenbouw en een deel midden bouw, behartigde.
Gelukkig blijft hij wel behouden voor het coördineren en trainen van onze mini’s, en ook
onderhoudt hij de contacten met de Bo’s.
Tevens heeft hij aangegeven, doordat Heino ter Haar tijdelijk een stapje terug doet, de
belangen voor zondag1 en 2, samen met begeleiders en trainers te coördineren.
De overige VTZ leden blijven allemaal aan, waarbij Ruut Beijers de meiden/vrouwen tak in
zijn pakket heeft zitten. Chesron Tetelepta de zaterdag tak, Berni Geurink zondag 3 t/m 12 en
Ge Boeyink de jeugd.
Hans Kranen blijft voorzitter van VTZ.
e. Jaarverslag AVZ Jeugd
- jeugdcommissie

- wedstrijdsecretariaat
- coördinatie A t.m. F
- commissie vrouwenvoetbal
- (club)scheids & assistent scheidsrechter commissie
- Jeugdcommissie
In de jeugdcommissie hadden de volgende personen afgelopen seizoen 2016-2017 zitting.
- Bert Grevers - Voorzitter
- Patrick Meijsen - Secretaris
- Niek Jansink -Penningmeester
- Wim Geessink - OC O19
- Wim Geessink - OC O17
- Bas Stemerdink - OC O15
- Martijn Wolters - OC O13
- Wilko Tolkamp - OC JO11-1 t/m JO11-4 En OC JO9-1 t/m JO9-4
- Bianca Oonk- Bouwhuis JO11- 5 t/m JO11-9
- Klaas de Boer/Katja Naves O9-5 t/m O-9-12
- Peter Pullens - Mini’s
- Karin Teuma /Minke Lefers - Meisjes MO 11t/m MO 17
- Maarten Mantel - Wedstrijdsecretaris Onderbouw
- Henny Stemerdink - Wedstrijdsecretaris Midden/boven bouw
- Simon Migchelbrink - Scheidsrechters
Facilitaire Commissie
Nu Wim van Zeist regelmatig met de OC’ers en TC’ers om tafel zit is de jeugdcommissie een
wat meer facilitaire commissie geworden
We komen nu nog maar een keer per twee maand bij elkaar. Het DB van de jeugd vergadert
daarnaast een keer per maand
Er zijn een aantal commissie bij gekomen te weten toernooicommissie, activiteiten com. voor
de jeugd en we zijn bezig met de normen en waarden com. i.o.
De voorzitter schuift regelmatig aan bij de vergaderingen van de onder -midden en boven
bouw.
Aan het eind van het seizoen heeft Patrick Meijsen te kennen gegeven te stoppen als
jeugdsecretaris hij zal worden opgevolgd door Wendy te Brinke-Handels
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Seizoen 2016/2017 zijn we in de competitie gestart met 38 jongens en 6 meisjes teams en het
aantal mini ’s heeft het hele jaar zo rond de 40 kinderen gelegen.
De Mini’s spelen nog geen competitie maar onderling wedstrijden tegen de verenigingen uit
de buurt te weten AZSV, Grol, Longa’30 en FC Eibergen
Ook afgelopen seizoen hadden we weer een aantal kampioenschappen te vieren bij de jeugd te
weten te weten JO15-5, JO15-3, JO11-4, JO11-6, JO11-7 en MO11-1 waar vermeld moet
worden dat de JO15-3 en JO11-4 zowel de voorjaarscompetitie als de najaarscompetitie
kampioen zijn geworden
De JO13-1 hebben zich knap gehandhaafd in de 3e divisie. JO15-1 wist zich ook keurig te
handhaven in de hoofdklasse. De JO17-1 zijn via de nacompetitie gepromoveerd naar de
hoofdklasse.
Minder goed ging het met de JO19-1 die het komende seizoen in de 1e klasse gaan voetballen.
Waar zijn we als jeugdcommissie nog meer druk mee geweest
Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met het verbieden van mobiele telefoons in de
kleedkamer tot de leeftijd van 18 jaar
We hebben eerst de ouders en spelers doormiddel van de nodige informatie op de hoogte
gebracht waarom wij vinden dat het verbod op mobiels in de kleedkamer moest komen
Elk team heeft een tasje gekregen om de mobiels te verzamelen en er zijn nieuwe lockers
gekomen om ze daar veilig in op te bergen.
Door dit verbod in te stellen hopen we als FC Winterswijk een hoop narigheid te voorkomen
Het is wel mooi dat de media het ook breed heeft uitgemeten in de kranten en tv
Ook zijn we door diverse verenigingen om advies gevraagd hoe wij het een en ander hebben
aangepakt.
Daarnaast zijn we ook bezig geweest om voorbereiding te treffen voor de nieuwe competitie
vormen van de KNVB te weten de “winnaars van Morgen”
Het is de bedoeling dat vanaf het nieuwe seizoen 2017-2018 de O9 6 tegen 6 gaat voetballen
op een kwart veld.
Deze nieuwe vorm vraagt van de verenigingen de nodig inspanningen dus zijn we al vroeg
begonnen met het inventariseren van de materialen van o.a. doelen want je hebt meer veldjes
dus ook meer doelen nodig en doordat er meer teams zijn ook meer vrijwilligers.
In het volgende jaarverslag zal ik hier meer over vertellen net als van de ervaringen van het
eerste jaar.
Tevens ook voorbereiding getroffen voor de nieuwe wedstrijdzaken app die ook met het
nieuwe seizoen zal gaan starten.
Spelers pasjes zijn er vanaf het nieuwe seizoen niet meer, deze worden vervangen door
digitale pasjes en ook het digitale wedstrijdformulier zal verdwijnen
Met de telefoon zullen alle wedstrijdzaken worden geregeld en de scheidsrechter kan de
uitslag ook verwerken in de app.
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h. Jaarverslag Facilitaire Zaken seizoen 2015-2016

-

Schoonmaakcommissie
Veldenonderhoud
Materiaalbeheer
Horecacommissie
Kledingcommissie
Faciliteitencommissie

-

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:

-

Begin van dit seizoen zijn we gestart met het project kleding. Aan het begin van het
seizoen 2017/2018 moeten alle spelende leden worden voorzien van nieuwe kleding.
Een aparte commissie (Sanne te Brake, Lonneke te Selle, Rianne Wassink en Remco
Memelink) houdt zich hiermee bezig. Een geweldige klus om iedereen van de juiste
maat en sponsor te voorzien. Ook zullen alle trainers worden voorzien van een polo en
windjack. Begin volgend seizoen zal deze commissie ook alle leiders voorzien van een
winterjas. Dit is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Rabobank
Camerabewaking: Dit seizoen hebben we de grootste wens van de leden kunnen
realiseren. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers hebben we de accommodatie
kunnen voorzien van 12 camera´s. Hiervan hangen er vier buiten en 8 binnen. Dit is
gefinancierd uit de drie geld genererende acties
Verharding gras parkeerplaats: deze kunnen we helaas nog niet gebruiken. Ook hier
geldt dat we wachten op een potje met geld. We zullen deze als wens meenemen in de
besluitvorming voor besteding van geld uit de diverse acties.
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 etc.
De legionella controle aan het begin van het seizoen gaf aanleiding tot het nemen van
een aantal maatregelen zoals vaker doorspoelen en wekelijks een temperatuurcontrole
doen.
Rommelmarkt: de laatste week van dit seizoen hebben we veel tijd en energie moeten
en kunnen steken in rommelmarkt. Ook hier bleek weer dat vrijwilligers onmisbaar en
onbetaalbaar zijn. Het weer was prima en alles is goed verlopen. Het resultaat mocht
er wezen. Wel zullen we volgend jaar i.v.m. verzekerings technische eisen de
opstelling van de kramen iets anders zijn.
In juni 2015 is in overleg met de gemeente besloten om rond de velden 1-2-3 het
hekwerk te verhogen om zodoende de overlast en vervuiling van de velden te
voorkomen. Het eerste jaar zit er op. Ondanks dat de velden zijn afgesloten hebben
toch nog diverse keren gebruikers van de velden moeten verwijderen. Ook hebben we
verschillende keren de politie moeten inschakelen. Laten we er met z’n allen op
blijven letten en daar waar nodig maatregelen te nemen.
Mei-juni: 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. Onderhoud-schoonmaak reclameborden.
Onderhoud en herstellen van trainingsmateriaal, doelen etc. Helaas komt net als vorige

-

-

-

-

-

13

jaren het meeste werk neer op een beperkt aantal mensen. Onze dank gaat uiteraard uit
naar juist deze mensen!!

Commissies ingesteld door de ALV

-

Kascommissie
Op verzoek van de ALV is er een kascommissie benoemd bestaande uit 2 externe
deskundigen op financieel gebied (de heren Erwin Lammers en Paul Schurink) jaarlijks
aangevuld met een lid van FC Winterswijk.

-

Commissie van beroep

Er is een commissie van beroep ingesteld; de heren R. van der Burg, G. van Vuuren en H.
Jager hebben hierin zitting genomen.
Naast het behandelen van beroepszaken, aangespannen door een lid van onze vereniging,
inzake een beslissing van het bestuur, zijn wij door het 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 behandelt 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.
-

Vertrouwenscommissie
Door de ALV is een vertrouwenscommissie ingesteld waarbij leden terecht kunnen in
geval van ongewenst gedrag. De vertrouwenscommissie bestaat uit mevrouw Paulien van
Vliet en de heer Menno Beukema.

- Als een lid van FC Winterswijk kun je geconfronteerd worden met ongewenste gedragsvormen.
Dubbelzinnige opmerkingen, pesten, discriminatie, agressie, geweld. FC Winterswijk keurt elke
vorm van ongewenst gedrag af. Wij willen dat leden plezier houden in het voetballen. Daarom is er
een vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon zoekt naar een oplossing voor leden die in de
problemen zitten of problemen veroorzaken.
-

Zoek je hulp? Neem contact op met één van de vertrouwenspersonen:
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