Jaarverslag FC Winterswijk seizoen 2013-2014
Het eerste 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
Erwin Wiggers
Harry Dreeyers
Wilfred Beusink
Heino ter Haar
Gerhard Scholten
Bert Grevers
Michel Frenken

-

voorzitter
voorzitter
penningmeester
secretaris
VTZ
AVZ senioren
AVZ jeugd
Facilitaire Zaken

Overlegstructuren (hoofd)bestuur
a. hoofd bestuur
Het hoofdbestuur (H.B.) kwam afgelopen seizoen 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 2 keer per maand bij elkaar.
c. Jaarvergaderingen
De halfjaarlijkse ledenvergaderingen werden gehouden op 25-11-2013 en 16-06-2014 en
werden redelijk bezocht.
d. overige overlegstructuren
Leden van het dagelijks bestuur bezochten diverse vergaderingen met andere instanties
zoals: gemeente Winterswijk, KNVB, Winterswijkse voetbalfederatie e.d.
Speerpunten bestuur seizoen 2013-2014
Bloemlezing van de onderwerpen die afgelopen seizoen nadrukkelijk de aandacht vroegen en
voor een deel nog steeds actueel zijn:
















(Wedstrijd)kleding
kledingbijdrage
gemeentelijke bijdrage
liquiditeit
ontwikkelingen plan Jaspers
contributie
veldcoördinatie
schoonmaak
scheidsrechterszaken
vrijwilligers
notariële zaken zoals statuten, oprichtingsakte, recht van opstal
BSO (buitenschoolse opvang)
horeca/sluitingstijd/leeftijdsgrens
ontruimingsplan
inzamelen oud papier
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verkeersveiligheid parkeerplaats
opleidingsplan Jeugd
onderhoudsplan
klachten (geluids)overlast
Scholder an scholder project

Voor nadere specificatie van een onderwerp wordt verwezen naar het jaarverslag van het
verantwoordelijke bestuurslid
a. Jaarverslag (vice) Voorzitter
- Public Relations extern en communicatie
- Sponsorcommissie
- Strafcommissie
- Sociale commissie
- activiteitencommissie
- Communicatie en media intern
- Stage coördinatie
- Vrijwilligerscommissie
Gedurende het gezamenlijke voorzitterschap is afgesproken dat Erwin Wiggers meer de
commerciële zaken doet en Gerrit te Kolste meer de voetbaltechnische zaken.
- Public Relations extern en communicatie
Opstellen van een PR-plan was de belangrijkste taak. Met hulp van Michael Thé (opmaak,
lay-out, huisstijl), Sebastiaan Hemink (firma Frontis, website) en Evert Braakhekke (desk top
publishing) is er gezorgd voor eenduidigheid in alle uitingen: website, wedstrijdprogramma,
interne beeldschermen, plaatselijke krant, LED-scherm, clubblad, brochures, folders, kleding,
reclame, gebruik logo etc.
Stefan Heinen is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van alle uitingen in dezelfde
huisstijl. Documenten zijn slechts bij hem op te vragen. FC Winterswijk wil graag eigen
initiatieven en creativiteit stimuleren. Het is daarom ook mogelijk om bestanden, zoals EPS
of TIFF op te vragen zodat je er zelf mee aan de slag kan. Via de website is daartoe een link
met alle verkrijgbare uitingen gemaakt.
Er is een overzicht gemaakt wie wat doet in de communicatie extern en er is gezorgd voor
een back-up voor alle posities zodat we niet kwetsbaar zijn. Enige punt van aandacht is de
positie van veldplanner: de plaats van Piet Bakker is niet eenvoudig vervangbaar vanwege
de expertise die hij heeft.
Aanspreekpunt binnen bestuur voor PR zaken was Erwin Wiggers, naar buiten toe (KNVB,
overheden) was dit Gerrit te Kolste.
- Sponsorcommissie
Hebben hun doelstelling van € 135.000 ruim overschreden en zitten nu op € 170.000 aan
inkomsten. Vooral de business club lijkt een succes, het 100e lid is in aantocht (a € 750 per
jaar).
De commissie onder leiding van Mattijs Mantel is verantwoordelijk voor haar eigen budget en
verantwoordt dit aan Erwin Wiggers en de penningmeester. Contracten worden zelfstandig
aangegaan, maar behoeven wel een handtekening van de voorzitter.
Onderhouden van de contacten met sponsoren doet men met name via de tweewekelijkse
thuiswedstrijd van zondag mannen 1, waarvoor ieder business lid elke keer wordt
uitgenodigd. Het tweewekelijkse buffet voorafgaand aan de wedstrijd werd verzorgd door
Harm Wassink (Harm kookt), na afloop kreeg men 3 consumptiemunten. Daarnaast worden
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er 2 maal per jaar activiteiten georganiseerd: een spreker en een sportieve activiteit. Dit jaar
waren dat John van Zweden (eigenaar Swansea City) en een golfclinic bij De Voortwisch.
Afspraak is dat er jaarlijks 10% van de businessclubinkomsten mogen worden gebruikt voor
deze activiteiten. In dit geval € 7.500.
Belangrijk uitgangspunt is dat we, naast de initiële bijdrage die de sponsor jaarlijks al doet,
géén beroep meer op hen doen voor andere bijdragen. Zodat onze positie sterk blijft en we
‘ze het vel niet over de neus trekken’.
- Strafcommissie
We hebben als vereniging géén aparte strafcommissie. Wel zijn er enige gevallen te melden
die als zodanig onder een strafcommissie zouden kunnen vallen.
Afgelopen voorjaar is een straf opgelegd aan een supporter opgeheven. ( 1 jaar ontzegging
aanwezigheid op ons sportcomplex ). We hebben de supporter hier schriftelijk van op de
hoogte gesteld.
In het najaar van 2013 is een lid van onze vereniging in verband gebracht met een overval
in de privé woning van één van onze shirtsponsors. De desbetreffende speler is in 2014
vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval. De sponsor heeft de samenwerking
opgezegd.
Er is een commissie van beroep ingesteld; de heren R. van de 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, hebben wij als bestuur gevraagd om als commissie
mee te denken rondom besluitvorming in oa. 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 gevolg, maar doet géén
uitspraak over de aard van de straf/sanctie.
-

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.
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 geeft daarnaast onderdak aan BSO Kicken.
- Activiteitencommissie
Stelt een jaarprogramma van activiteiten op voor de gehele vereniging en overlegt daartoe
met aanverwante commissies. Belangrijkste taak was dit seizoen om alle activiteiten binnen
de 3 fusiepartners te behouden en de agenda daarvan af te stemmen. Draaiboeken van de
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activiteiten of actualiseren van bestaande gebeurde wekelijks via de agendafunctie op de
website.
De commissie, onder leiding van technisch voorzitter Jan Pleiter, met hulp van Anke
Wassink, Guido Hochrath en Jeroen Dimmendaal heeft de zorg voor:
 Casa Cup: Jeanette Graskamp
 Colubris recreatief toernooi: Herman Maas, Marco ter Haar
 Fietstocht Hemelvaart: Henk Graaskamp
 Kaartavonden: Bert Lammers, Jan Willink
 Grote ClubActie: Erwin Wiggers
 Kortingskaarten: Anke Wassink, Ellen de Koning, Arie Jansen
 Playbackshow: Guido Hochrath, Jeroen Dimmendaal
 Feestavonden: Herman Maas
 Rommelmarkt: Ab Meerdink, Jan Stemerdink, Tine Stemerdink
 Oud papier: Geert Wevers
 Avond4Daagse; Ineke Beijers
 Hazenavond (senioren: laatste trainingsavond voor winterstop, donderdagavond):
Ben Polak
 Jonge Hondenavond (A- en B-jeugd: laatste trainingsavond voor winterstop,
woensdagavond): Wim Geessink
 Bingo/Wild-avond (vrijdagavond): Nicole Wolters
 Paasvoetbaltoernooi: Hans Hemink
 Skinny Binny toernooi: Herman Maas, Joey Frielink
 Sinterklaas: Peter Pullens
 Vriendjesdag: Peter Pullens
 Houvast E-toernooi: Joop te Hofsté
 Nieuwjaarsreceptie: Erwin Wiggers – Gerrit te Kolste
- Communicatie en media intern
In de praktijk blijkt dat media ‘extern’ en ‘intern’ redelijk gelijk op te lopen.
Intern verzorgt, onder leiding van hoofd redacteur Peter Wassink, de inhoud en lay-out van
het clubblad. Vermenigvuldiging van het clubblad gebeurt bij Drukkerij Maarse te Eibergen
(via Evert Braakhekke), de verspreiding/bezorging gebeurt door een grote groep vrijwilligers
onder leiding van Wim Kuenen.
Verzorgt de inrichting en het onderhoud van een internetsite met hulp van Maarten Mantel,
Dominiek Geense en Mark Tiggeloven.
Een presentatiegids van het 1e elftal werd niet als noodzakelijk gezien en zelfs gezien als
een vorm van ’zelfbevlekking’. Deze lijkt ook toekomstig geen haalbare zaak, mede doordat
er een extra beroep gedaan dient te worden op sponsoren.
Het verzorgen van een pagina voor de wedstrijden van het eerste elftal in Achterhoek
Nieuws leverde geen goed gevoel op. Naast redactionele fouten en verspreiding in de
verkeerde gemeente (Aalten-Dinxperlo) zijn de kosten € 400 per keer en dienen deze te
worden gedekt door inkomsten (6 advertenties van € 75) die Achterhoek Nieuws zelf
factureert. In de praktijk werden hiertoe toch weer bestaande sponsoren aangezocht, wat
tegen ons uitgangspunt in gaat. Na enkele keren is dan ook beslopen hiermee te stoppen en
is het contract met Achterhoek Nieuws opgezegd.
De Winterswijk Weekkrant kwam ook niet met een alternatief dat beter was.
Onder leiding van Victor Antonisse is ook voor sociale media een belangrijke plek gecreëerd.
Facebook (FC Winterswijk voor algemene berichten, FC Winterswijk Live voor alle uitslagen
en tussenstanden), Twitter en de website hebben een belangrijke informerende rol anno
2014.
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- Stage coördinatie
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 vanaf 1 november stage lopen bij FC Winterswijk. Leerlingen van het Gerrit Komrij
College kunnen er hun maatschappelijke stage afwerken.
Studenten en leerlingen die graag stage willen lopen bij FC Winterswijk, kunnen zich bij Theo
van Rossum of Jacqueline Wiechers aanmelden.
Vrijwilligerscommissie
De vrijwilligerscommissie staat momenteel nog onder leiding van Wim Geessink.
In het najaar van 2013 is Udo Drenth bereid gevonden om op termijn de werkzaamheden
van Wim over te nemen.
Aangezien Udo nieuw is binnen onze vereniging is hij zich aan het inwerken binnen onze
organisatie.
De leider/ coördinator van deze commissie houdt contact met vrijwilligers en draagt zorg
voor de begeleiding en coaching.
Verder houden ze een databestand bij van alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen onze
vereniging.
Dit databestand wordt aangevuld met potentiele vrijwilligers, wiens namen worden
aangedragen via de ‘ intakecommissie’.
Deze commissie, bestaande uit Fenny Assink, Annelies Olbach, Veronique Plettenburg, Janny
te Winkel en Renate Meiland, 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.
Doel is om het databestand actueel te houden en op deze manier elke keer aan te vullen
met toekomstige vrijwilligers.
b. Jaarverslag penningmeester
- Financieel beheer
- Administratieve ondersteuning
- Kaartenverkoop
- Horeca financiën
- Subsidieverwerving
- Contributie/sponsoring
-

Het eerste seizoen van de nieuwe vereniging FC Winterswijk hebben we achter de
rug. Een bewogen jaar mogen we wel stellen, zowel organisatorisch als financieel.

-

Nieuwbouw complex
Voordat de fusie officieel een feit werd, zijn er al verschillende handelingen verricht
die een forse financiële impact hebben gehad. Denk hierbij aan de verkoop van de
oude opstallen, waarmee de nieuwbouw is gerealiseerd. Ik heb dit proces hieronder
schematisch weergegeven.
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-

Figuur 1 Financiering en eigendom clubgebouw

-

Figuur 2 Jaarlijkse cashflow

-

-

-

-

Financiële terugblik eerste seizoen
Zoals gezegd was het een bewogen eerste jaar. Voor de start van het nieuwe seizoen
hebben allerlei commissies een begroting aangeleverd, waarmee de nieuwe vereniging
per 1 juli 2013 van start kon. Vanwege een groot aantal onzekere factoren is ervoor
gekozen om te spreken over een werkbegroting, om gedurende het jaar een continue
afweging te maken tussen eventuele extra opbrengsten en kosten.
In de praktijk bleek ook al snel dat we de begroting op onderdelen niet meer konden
handhaven. We kregen te maken met een aantal onverwachte kostenposten, maar
daar stonden extra opbrengsten tegenover. Met name de sponsor- en kantine
inkomsten hebben een positieve bijdrage geleverd aan het financiële resultaat.
Al met al kijken we met een tevreden gevoel terug op het eerste financiële seizoen
van FC Winterswijk.
Kledingfonds
Gedurende het seizoen heeft over het kledingfonds het volgende stukje al in het
clubblad gestaan:

Er is de afgelopen periode al veel gesproken over het kledingfonds dat FC Winterswijk
heeft opgericht. Iedereen heeft er wel een mening over; de één begrijpt het, de ander
accepteert het gelaten en een aantal vindt het maar niks. Bij de laatste categorie hoor
ik vaak argumenten als “dit hebben we nooit gehad, waarom dan nu in één keer wel”,
of “de sponsor betaald dit toch normaal, waarom moet ik het dan nu zelf betalen”, of
“bij andere verenigingen kennen ze dit ook niet”.
Laat ik beginnen met te stellen dat ik begrijp dat dit iets losmaakt bij de leden. Toch
hebben wij gemeend het kledingfonds in te moeten stellen en wel om de volgende
redenen.
Elk team (15 spelers en een keeper) krijgt een compleet voetbaltenue,
trainingspakken, spelerstassen en coaching jassen. Hiermee zijn we de komende vier
jaar van kleding voorzien. Bij de aanschaf van deze kleding gaat het om veel geld,
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-

-

-

-

niet alleen de eerste aanschaf, maar ook het jaarlijks vervangen van kapotte of
zoekgeraakte spullen horen hierbij. De jaarlijkse bijdrage ad € 24,- die we van jullie
vragen dekt hierbij absoluut niet de kosten die we maken, het jaarlijkse tekort zal
ettelijke duizenden euro’s bevatten.
In het verleden werd de kleding dan nog wel eens aangeschaft met het geld van de
sponsor. In principe is het geld daar niet voor bedoeld. Een sponsor betaald zijn
bijdrage, met als tegenprestatie dat zijn naam op de shirts komt te staan. Ter
vergelijking: een sponsor betaald ook zelf de aanschaf van een reclamebord en
betaald daarnaast zijn bijdrage met als tegenprestatie dat zijn naam op dat bord komt
te staan.
Bij de voorbereiding van de fusie zijn er verschillende commissies ingesteld om allerlei
zaken uit te werken. Daarbij hebben ze ook vaak het principe gehanteerd van “beter
goed gejat, dan slecht bedacht”. Met andere woorden, we hebben veel gekeken naar
en gesproken met andere verenigingen in de omgeving. Veel van deze clubs hanteren
al langer een kledingfonds, dus in die zin lopen we zeker niet voorop.
Contributie-inning
Het samenvoegen van de drie ledenadministraties leverde de KNVB nog zoveel
problemen op dat we pas in september 2013 voor het eerst de contributie vanaf juli
konden incasseren. Daarnaast had elke vereniging zijn eigen wijze van registreren,
waardoor het ook nog enige tijd duurde voordat de ledenadministratie volledig was
afgestemd en bijgewerkt. Gedurende het seizoen kwam hier ook nog eens de
overgang naar IBAN bij.
Er werd voor een deel gehoor gegeven aan de oproep aan leden om, voor zover dat
nog niet gebeurd was, een automatische incasso af te geven. Dit bespaart de
vereniging uiteindelijk voor een substantieel deel in de kosten.
Een aantal vrijwilligers heeft het afgelopen seizoen veel tijd en energie gestoken in
het aanschrijven van leden met als doel de openstaande contributies te incasseren.
Dit heeft de vereniging veel geld gekost, waardoor we besloten hebben om hier met
ingang van het nieuwe seizoen strenger op toe te zien.

c. Jaarverslag secretaris
- Secretariaat
- Ledenadministratie
- Archief
- Bezwarencommissie
- Secretariaat
In het seizoen 2013-2014 werden in totaal zo’n 75 poststukken geregistreerd. Hierbij is de
(digitale) informatiestroom van de KNVB, die is vastgelegd in Sportlink, buiten
beschouwing gelaten.
Via het digitale contactformulier werden ruim 450 vragen gesteld aan het bestuur.
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ledenadministratie

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

1413
112
177

Van het totale ledenbestand is ongeveer 10% vrouw en 90% man.
Op de nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2014 werden een 32 tal jubilarissen gehuldigd en in
het zonnetje gezet. Als gevolg van overlijden moest dit seizoen jammer genoeg afscheid
genomen worden van de leden: Gerrit Besschers, Gé Lindenhovius en Jan Honderslo
- archief
De oude archieven van WVC-SKVW-vv Winterswijk zijn inmiddels opgeslagen in de
archiefruimte op sportpark Jaspers. De beschikbare ruimte lijkt nu al aan de krappe kant.
- Bezwarencommissie
Tot op heden is er nog geen bezwarencommissie.
d. Jaarverslag VTZ
-

Technische commissie prestatief
Technische staf/trainers recreatie jeugd en senioren
Scholing en opleiding’
Scouting
Contacten BVO
Medische Zaken

De TC bestaat uit de volgende personen:
Tonnie Geurkink
Eric Redeker
Erik Bruggers
Ge Boeyink
Jaap Leuijerink

-

Gerrit te Kolste
Heino ter Haar

-

afgevaardigde jeugd
contactpersoon BVO
coördinator keepers
scholing opleiding
aanspreek persoon Fcw 1 zondag Fcw 2 zondag en
Fcw zaterdag 1 ,
Medisch
voorzitter TC en afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Vanuit de TC is een werkgroep gevormd welke zich het afgelopen jaar bezig heeft gehouden
met de vraagstelling hoe krijgen we de opleiding van de jeugd op een hoger niveau.
Hieruit zijn een aantal plannen naar voren gekomen en deze hebben geresulteerd in het
aanstellen van Wim van Zeist en Robert Johannis. Beide heren zijn verantwoordelijk voor de
complete jeugd opleiding. We hebben de keuze gemaakt om kennis en kunde niet op 1
persoon toe te spitsen. Robert doet de bovenbouw en Wim de onderbouw.
Dit traject kost echter tijd en we willen onderin beginnen bij de E en F lichting.
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De trainers worden door de hoofden opleiding bijgeschoold onder het motto train de
trainers. De interne scouting is inmiddels ook via het dot.com speler volgsysteem tot een
redelijk niveau gebracht. Hiervoor hebben diverse leden zich hard voor gemaakt binnen de
werkgroep.
Met dit systeem en de nieuwe werkwijze weten we dat er redelijk wat talenten rondlopen en
komen we tot een goede selectiemethode.
Een ander traject en speerpunt is geweest hoe krijgen we het niveau van onze keepers op
een hoger level. Hiervoor hebben we een uniforme oefenstof samengesteld welke op elk
niveau word gedeeld.
De nieuwe keepers trainers Eric Woordes en Jeroen Jolink hebben hierin een leidende taak.
Mede door het nieuwe lid van de TC Eric Bruggers merken we al dat er meer sturing is en
dat de training naar een hoger niveau wordt gebracht.
De aanstelling van onze nieuwe hoofdtrainer bij de zondag 1 is een erg leerzaam traject
geweest waar Jaap en Heino enorm veel tijd en werk in hebben gestopt. Na een grondige
inventarisatie en zelfstudie zijn we na een selectieronde uiteindelijk bij Wilco Geerts
uitgekomen.
Diverse andere gerenommeerde trainers hadden we gepolst of hadden zich aangemeld.
We hopen met Wilco een trainer te hebben gevonden wie ons op een passend niveau kan
brengen en waarmee we onze jeugdige talenten aan ons kunnen binden.
Voor de teams zaterdag 1 en zondag 2 hebben we ook 2 goede trainers gevonden welke hun
taak als zijnde trainer van onze opleidingsteams verstaan.
Dennis Teunissen was al langer bij de vereniging en ontwikkelt zich erg goed. Sander van
Beckhoven is de nieuwe man aan boord die wel bekend was bij de leden van onze zaterdag
tak dankzij een aantal oefenwedstrijden tegen zijn oude club Grolse Boys.
Bij de medische staf is het stokje in handen van Gerrit te Kolste. We hebben hier ook een
werkgroep waarmee bvb het sportspreekuur is ontwikkeld en waar al veel spelers dankbaar
gebruik van hebben gemaakt.
We weten dat er vooral in de jeugdafdeling veel werk moet worden verzet om alle
enthousiaste jongens en meiden met plezier te kunnen laten voetballen.
Hierbij hebben we alle mensen op elk niveau meer dan hard nodig. Uiteindelijk doen we het
met zijn allen en doet een ieder op zijn eigen niveau zijn best.
Een ieder moet binnen zijn of haar mogelijkheden wel een leidraad hebben waar een ieder
baat bij moet hebben.
Al met al een bewogen jaar met veel werk maar waar we de een goede weg zijn ingeslagen
met goede mensen en waar we hopelijk op termijn de revenuen van kunnen plukken.
e. Jaarverslag AVZ senioren
- senioren commissie
- wedstrijdsecretariaat
- veteranenvoetbal
- elftalleiders
- (club)scheidsrechter & assistent scheidsrechtercommissie
- G-voetbal
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- Taken
Organiseren/begeleiden van recreatieve senioren teams
Samenstellen van elftallen
Aanstellen van leiders, assistent scheidsrechters en trainers
Coördineren van wedstrijden
Heren senioren op zaterdag en zondag
G team
Veteranen 45+
Dames senioren op zaterdag en zondag.
Aanstellen van scheidsrechters voor wedstrijden.
Bemannen wedstrijdsecretariaat.
Overleg met elftalleiders (3 x per jaar)
Beheren van wedstrijdkleding en wedstrijdmateriaal
Afspraken maken over trainingstijden.
Werkverdeling
Hoofd afdeling voetbalzaken
Begeleiding teams zondag
Begeleiding teams zaterdag
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechters
Dames voetbal zaterdag/zondag
G-Voetbal
45+ veteranen
-

-

Gerhard Scholten
Gerhard Scholten
Henk Graaskamp
Henk Bruggers
Henk Bruggers
Miranda Hengeveld
Wim Heinen – Jan Elferink
Henk Graaskamp.

Vertegenwoordigende teams

11 teams zondag senioren
3 teams zaterdag senioren
1 team dames zondag
1 team dames zaterdag
1 team G team
1 team 45+ veteranen
In het eerste fusiejaar, was de onderlinge verstandhouding tussen de leiders van alle
elftallen optimaal en prettig. De resultaten waren goed tot zeer goed. De volgende
herenteams werden kampioen in hun afdeling, 4e – 9e -12e en het 14e zondag. Bij de
zaterdagteams konden we jammer genoeg geen kampioenen huldigen. Bij de dames werden
zowel het zaterdag- als het zondag team kampioen.
Heel bijzonder was het kampioenschap van het G team en vooral de wijze waarop het
kampioenschap werd gevierd, namelijk met een rond rit door heel Winterswijk.
Aankomend seizoen komt er zowel op zondag als op zaterdag een team bij.
f. Jaarverslag AVZ Jeugd
-

jeugdcommissie
wedstrijdsecretariaat
coördinatie A t.m. F
commissie vrouwenvoetbal
(club)scheids & assistent scheidsrechter commissie
Jeugdcommissie
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De jeugdcommissie bestaat uit het DB jeugd (Voorzitter, Penningmeester, Jeugdsecretaris),
OC’ers (Organisatorische coördinatoren) A t/m F en meisjes, wedstrijd coördinatoren pupillen
en junioren, afgevaardigde van de TC, scheidsrechterscommissie
De JC vergaderde dit seizoen 1 keer per maand
Het DB vergaderd 2 weken voor de vergadering van de JC om de vergadering voor te
bereiden en de lopende zaken af te handelen.
In deze vergadering worden zaken besproken met betrekking tot de jeugd en voor verder
overleg mee genomen door de voorzitter naar het Hoofdbestuur van FC Winterswijk.
Een aantal zaken die zijn behandeld: Het respect hebben in en om het veld voornamelijk
naar de scheidsrechter, jeugdkamp, toernooicommissie, scheidsrechterscommissie. , kleding,
activiteitencommissie.
- Wedstrijdsecretariaat:
Binnen de jeugd hebben we twee wedstrijdsecretarissen(pupillen en junioren) die er zorg
voor dragen dat op wedstrijdzaterdagen alles goed is geregeld, tevens is hij de
contactpersoon naar o.a. de KNVB en heeft hij nauw contact met de wedstrijdsecretarissen
van andere verenigingen voor het eventueel plannen van oefenwedstrijden, ook draagt hij
de zorg over de wedstrijdformulieren, het ontvangen van de leiders van de tegenstander
(o.a. een kop koffie aanbieden), de scheidsrechters.
Dit seizoen zijn we gefaseerd overgegaan van het geschreven wedstrijdformulier naar het
digitale wedstrijdformulier.
Op de zaterdagen worden zij ondersteund door een aantal mensen, die op toerbeurt het
wedstrijdsecretariaat bemannen.
- Coördinatie A t/m F:
De OC’ ers van de A t/m F zijn binnen hun lichting verantwoordelijk voor o.a. het zoeken van
leiders voor hun teams, is het aanspreekpunt van en naar ouders en leiders, het maken van
schema’s voor de wedstrijden, mede verantwoordelijk voor het naleven van de
gedragsregels en bespreekt dit met de leiders van zijn lichting waar hij verantwoordelijk voor
is in het leidersoverleg.
We hadden dit jaar bij de jongens een kampioen bij de D en de E te weten de D1 en E10
- Commissie vrouwen/meisjesvoetbal:
Doordat de meisjes en dames afdeling bij FC Winterswijk de laatste jaren zo hard is gegroeid
is er binnen FC Winterswijk een commissie voor de meisjes en dames opgericht
Deze commissie zorgt voor de indeling en van de diverse teams en is net als bij de
coördinatie (hierboven genoemd ) ook het aanspreekpunt naar leiders en ouders toe.
De commissie bestaat uit een achttal dames die zelf ook actief lid zijn van FC Winterswijk.
Ook is de commissie de promotor van het meisjes/dames voetbal FC Winterswijk.
Bij de meisjes zijn dit seizoen de ME2 en MD2 kampioen geworden
- Scheidsrechterscommissie:
Dit seizoen is deze commissie voor het eerst actief binnen FC Winterswijk.
De scheidsrechterscommissie heeft als taak o.a. het ondersteunen van de scheidsrechters
coördinatoren en het begeleiden en opleiden van nieuwe jonge scheidsrechters.
Dit seizoen hebben een 12 tal jongens en meisjes een scheidsrechters cursus gevolgd
Dit jaar hebben ze een aantal avonden georganiseerd om o.a. uitleg te geven over het
nieuwe wedstrijdformulier en geprobeerd nieuwe scheidsrechters aan te trekken (ook bij het
meisjes/dames voetbal) de belangstelling viel nogal tegen.
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h. Jaarverslag Facilitaire Zaken
- faciliteitencommissie
- schoonmaakcommissie
- materiaalbeheer
- horecacommissie
- kledingcommissie
- veldaccommodatie-coördinatie & planning
Er ligt alweer een jaar, een bijzonder jaar achter ons waarin veel gebeurt is op en rond de
velden van FC Winterswijk.
Het bijzondere is natuurlijk de fusie en de verhuizing naar ons nieuwe sportpark. Juni, juli en
augustus 2013 waren maanden waar veel voorbereidingen werden getroffen om in
september en oktober te kunnen starten. Opleveren op 25 oktober en in gebruik nemen
begin november zijn zeer verschillende zaken. Neem het inrichten van de kleedkamers of het
bevestigen van de tribune stoeltjes maar eens, niet te vergeten het inrichten van de
kantine/keuken, zo kunnen we nog vele klussen noemen die nog gedaan moesten worden.
( Laten we het ontmantelen van de Morgenzon ook niet vergeten, daar is veel werk verricht
( o.a door de rommelmarkt vrijwilligers, bedankt daarvoor) Voor die klussen hadden we veel
handjes nodig om dat te bewerkstelligen. Helaas, enkele dingen waren we vergeten op te
hangen en tijdens het in gebruik nemen kwamen er ook nog wel kinderziektes boven tafel.
Ook die zijn opgelost met wat passen en meten door diverse vrijwilligers. Ook zijn we al
enige tijd bezig om het ( groot) onderhoud in kaart te brengen zodat we straks
weten wat extern of door ons zelf nog gedaan moet worden aan onderhoud.
Naast het bouwen heeft de afdeling Facilitair ook de kleding en materialen in beheer. Om
een ieder te voorzien van kleding was een hele toer. Het indelen en vullen van de prachtige
ballen hokken is prima uitgevoerd, dit is zeker een compliment en bedankje waard.
Daarnaast moest ook het belijnen van de natuurgrasvelden plaatsvinden.
Niet te vergeten zijn de heren/dames schoonmakers die in 2 dagdelen in de week het
gebouw er weer spik en span uit laten zien, geholpen door een investering als zijnde een
schrobmachine voor de lange gangen en kantine. Ook het afval rond de velden wordt
opgehaald en afgevoerd, tevens worden regelmatig de netten gecontroleerd.
Dan hebben we natuurlijk de veldcoördinatie met als taak en verantwoording om de
trainingen op de juiste tijden en op de juiste velden te laten plaats vinden en natuurlijk in de
juiste kleedkamers. E.e.a. wordt zo goed mogelijk uitgevoerd aan de hand van toegezonden
informatie of na overleg. Jammer genoeg kan niet aan alle wensen worden voldaan.
De horeca groep heeft een gigantisch jaar achter de rug, inrichten/inwerken in een nieuwe
prachtige omgeving met nieuwe vrijwilligers met ook nog eens een omzet waar je U tegen
zegt. Met veel geduld en overleg is het uiteindelijk goed gekomen.
Als vereniging willen we natuurlijk onze gasten en eigen spelers in de rust een beker ranja/
thee aanbieden evenals de scheidsrechter. Ook hier zijn weer diverse vrijwilligers voor nodig
die dit met plezier doen en daarnaast ook nog voor de wedstrijden de vlaggen op het veld
zetten.
Ook bij grotere klussen zijn er altijd voldoende vrijwilligers om te helpen. Dit geeft
vertrouwen voor de toekomst ook omdat de uitvoering door vrijwilligers vaak een mix was
van alle fusiepartners.
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Hierbij wil FC Winterswijk alle sponsoren, maar ook de Gemeente, Rova en Hacron hartelijk
bedanken voor hun medewerking en natuurlijk alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor jullie
inzet.
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 Lammers en ter Haar) en een lid van FC
Winterswijk (de heer Jager).
Commissie van beroep
Door de ALV is een commissie van beroep in het leven geroepen die kijkt of het
bestuur de procedures goed heeft toegepast. De commissie bestaat uit de heren van
der Burg, Jager en van Vuuren.
Vertrouwenscommissie
Door de ALV is een vertrouwenscommissie ingesteld waarbij leden terecht kunnen in
geval van ongewenst gedrag. De vertrouwenscommissie bestaat uit mevrouw Sloetjes
en de heer Beukema.

In aanloop naar het maken van het jaarverslag is het mailadres
vertrouwenspersoon@fcwinterswijk.nl nog gecontroleerd en juist bevonden. Dat was nodig
om er zeker van te zijn dat de ingang en toegang werkt. Er zijn dit jaar veel gebeurtenissen
geweest bij de vereniging met ook persoonlijke emoties maar geen daarvan heeft tot actie
hoeven te leiden van de vertrouwenscommissie omdat er geen sprake was van ongewenst
gedrag of pesterijen. Op zich is dat positief nieuws. Het is daarom niet nodig een
kwantitatieve en kwalitatieve analyse te maken van de activiteiten van deze commissie. Het
is wel goed om in dit jaarverslag te herhalen dat de commissie bestaat en zij er voor de
vereniging en haar leden kan en wil zijn.
Onderstaande informatie vindt u op de site.
Als 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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