
 

Van de bestuurstafel 
juni 2016 

 
Aan het eind van het seizoen 2015-2016 willen wij als bestuur onze leden en andere 
geïnteresseerden informeren over een aantal recente ontwikkelingen die onze vereniging aangaan.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering die dit najaar plaatsvindt, wordt vanzelfsprekend het 
jaarverslag over het afgelopen seizoen besproken en vastgesteld. In dat jaarverslag is meer te 
lezen over onze kampioenselftallen en andere ontwikkelingen.  
 

Financiën 

De afgelopen jaren stonden financieel in het teken van enerzijds een kostenbesparing en anderzijds 

de inkomsten vergroten. Dit was hard nodig, aangezien de vereniging op een onacceptabel verlies 

dreigde af te stevenen door bijvoorbeeld het wegvallen van de ecotaks en het internationale 

jeugdtoernooi van Eurosportring en de tot vorig seizoen teruglopende sponsorinkomsten. Met andere 

woorden; de tering moest naar de nering worden gezet. De getroffen maatregelen hebben geleid tot 

een conceptresultaat (het financiële boekjaar loopt nog) die grotendeels overeenkomst met het 

positieve begrote resultaat. Dit betekent dat voor het eerst in jaren weer een (voorzichtig) positief 

resultaat is behaald. Wij willen hiervoor alle bestuursgroepen en -commissies, en in het bijzonder 

de bestuursgroepen Commerciële Zaken en Kantinezaken, bedanken voor hun inzet. 

Is het ‘lek’ dan helemaal boven? Helaas is het antwoord hierop “nee”. Ontwikkelingen zoals de 

lopende discussie omtrent kleedkamerhuur, zetten de financiële positie van Olde Veste nog steeds 

onder druk. Op dit moment vinden hierover intensief besprekingen en overleggen met de gemeente 

en andere betrokken partijen plaats. De door de gemeente aangekondigde invoer van een blauwe 

mini-papiercontainer lijkt voorlopig op de lange baan te zijn geschoven. Dit is echter een onderwerp 

dat wij nauwlettend zullen blijven volgen en waar nodig en mogelijk beïnvloeden zodat deze 

belangrijke inkomsten voor onze vereniging behouden kunnen blijven.   

Ondanks het voorzichtige positieve conceptresultaat van dit seizoen, achten wij een geringe 

contributieverhoging noodzakelijk. Dit aangezien diverse vaste verenigingslasten jaarlijks worden 

verhoogd. De contributiestijging zal per lid, afhankelijk van de categorie, tussen de € 0,10 en € 0,40 

per maand liggen. De contributies voor 2016/2017 staan vermeld op de website 

(http://oldeveste.com/leden/lid-worden). 

 

Vacature secretaris hoofdbestuur per 1 september 2016: kandidaten gezocht! 

Wegens haar drukke werkzaamheden is het voor Monique de Jong niet meer mogelijk de 

secretarisrol binnen het hoofdbestuur te blijven vervullen. Per 1 september 2016 stopt zij om die 

reden als secretaris.  

Het bestuur is daarom met spoed op zoek naar geschikte kandidaten voor deze functie. Jouw 

activiteiten bestaan onder andere uit het voorbereiden en vastleggen van de bestuursvergaderingen 

en Algemene Ledenvergaderingen. Daarnaast ben je onder andere betrokken bij de 

Bestuurscommissie PR & Communicatie en de website van de vereniging. 

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie en wil je je kandidaat stellen? Neem dan 

contact op met Albert Strijker, voorzitter (astrijker@oldeveste.com, 06 22 86 91 94). 

Voor meer inhoudelijke informatie kun je ook contact opnemen met Monique de Jong 

(mdejong@oldeveste.com, 06 51 75 17 85).  

 

Nieuwe wedstrijdsecretaris 

Jan Smook is de afgelopen jaren onze wedstrijdsecretaris geweest. Hij had begin 2016 al bij het 

bestuur aangegeven aan het eind van seizoen 2015-2016 hiermee te stoppen. Helaas is hij door 

ziekte genoodzaakt eerder het stokje over te dragen. Het bestuur is blij dat Andries Huberts heeft 

aangeboden deze werkzaamheden over te nemen. Het bestuur wenst Jan nogmaals veel sterkte en 

beterschap toe en bedankt Jan Smook voor zijn activiteiten de afgelopen jaren. Op een gepast 

moment zal Jan nog in het zonnetje worden gezet.  

Andries Huberts is per mail te bereiken via: wedstrijdsecretaris@oldeveste.com.   
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Magic Mini’s 

Op zaterdag 28 mei 2016 heeft Feije Meijer het stokje van de coaching van de Magic Mini’s, de 

jongste voetballertjes in spé bij Olde Veste, overgedragen aan Jessica Grasmeijer. Feije is door zijn 

Magic Mini’s, de ouders en de vereniging diezelfde dag in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 

inzet bij de Magic Mini’s.   

 

SEN1 

Het afgelopen seizoen heeft SEN1 helaas geen echte potten kunnen breken. De resultaten waren 

hiervoor te wisselvallig, waarbij vooral tegen lager geplaatste teams punten werden gemorst. De 

selectie heeft onder leiding van Brandsma en Blom goede stappen gezet waardoor we met 

vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet zien. We zien diverse jeugdspelers van veeleer terugkeren 

op het oude nest wat zorgt voor een brede selectie, zodat we hopen op een mooi seizoen met goede 

sportieve resultaten.  

 

VR1 

Ondanks het turbulente seizoen met veel spelerswisselingen, is VR1 er in geslaagd nacompetitie te 

bereiken met de kans op promotie naar de 1e klasse. Nadat Genemuiden werd verslagen, was 

Vitesse ’63 in een tweeluik de sterkste. Tot ieders verrassing werd op 18 juni nog een 

beslissingswedstrijd vastgesteld door de KNVB. De tegenstander, dit maal Hollandscheveld, bleek 

aan het langste eind te trekken en promoveerde alsnog naar de 1e klasse. Ondanks de 

teleurstellingen blijft het een prestatie van jewelste, waar we als vereniging zeer trots op kunnen 

zijn. De nacompetitiewedstrijden is VR1 getraind door een oude bekende binnen d’Olde Veste: 

Sandra Lampe. Het bestuur is haar zeer dankbaar dat zij als interim-trainer het seizoen heeft 

afgemaakt.  

 

Vrijwilligersbeleid 

Het is en blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden voor de taken en activiteiten binnen 

v.v. d’Olde Veste ’54. Hierdoor zijn vrijwilligers op bestuurs- en kaderniveau noodgedwongen steeds meer 

bezig met uitvoerende taken in plaats van met structuur, beleid en organisatie. De vraag naar 

gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers neemt daarom steeds meer toe. Vanuit het bestuur is de 

behoefte ontstaan om een beleidsplan Vrijwilligerswerk voor de vereniging op te stellen. Het doel is 

duidelijkheid te scheppen over het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging en het functioneren van 

zowel de vrijwilligers als de gehele vereniging te verbeteren.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2015 is aangegeven dat een werkgroep zich 

hiermee gaat bezighouden. De afgelopen maanden heeft deze werkgroep diverse stappen gezet. Een 

inventarisatie van huidige en te verwachten vacatures is gemaakt, de uitgangspunten voor het 

vrijwilligersbeleid zijn geformuleerd en afgestemd met het bestuur, de gegevens van de huidige 

vrijwilligers zijn waar mogelijk geactualiseerd en een enquête is gehouden onder de huidige vrijwilligers 

naar hun ervaringen en ideeën. De uitslag van de enquête is medio juni 2016 beschikbaar en dient 

eveneens als input voor het beleidsplan. 

Een belangrijk uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat v.v. d’Olde Veste ’54 er niet voor kiest te 

gaan werken met een financiële regeling (zoals afkoop van een aantal vrijwilligersuren of het retourneren 

van een eerder betaald bedrag als vrijwilligerswerk is verricht). Wel wordt het lidmaatschap van onze 

vereniging minder vrijblijvend en worden ook bestaande leden (zowel spelend als niet-spelend) 

nadrukkelijker benaderd voor vrijwilligerswerk. Het is daarnaast belangrijk dat de vrijwilligers zich thuis 

voelen bij de vereniging. De vrijwilliger moet zich gewaardeerd voelen en weten waar, indien nodig, 

ondersteuning kan worden gekregen. Dit aspect wordt ook meegenomen in het vrijwilligersbeleid. 

Gestreefd wordt dit beleidsplan tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (najaar 2016) 

voor te leggen aan de leden.  
  



 

Stand van zaken tribune 

Met betrekking tot een eventuele tribune langs veld 2 is gesproken met een leverancier van een 

kant-en-klare container-constructie die redelijk eenvoudig zou kunnen worden geplaatst. Op die 

manier zouden zo’n 140 zitplaatsen worden gerealiseerd en daarnaast is er de mogelijkheid voor 

een rolstoeltribune. Gezien de kosten is besloten dit plan toch nog even in de koelkast te plaatsen 

en ook alternatieven te onderzoeken.  

 

Aanpassingen kantine 

Voor de kantine wordt op termijn een nieuw kassasysteem aangeschaft waarbij het ook mogelijk 

wordt met pin te betalen. Om dit systeem goed te kunnen gebruiken, is sneller internet 

noodzakelijk. Met een sneller internet behorende de problemen met Sportlink hopelijk ook tot het 

verleden. Overleg met o.a. KPN en Ziggo is gaande. 

In de kantine wordt, met dank aan de club-van-50, deze zomer een nieuwe vouwwand geplaatst. 

Hierdoor kan een deel van de kantine worden afgeschermd om ongestoord presentaties en 

trainingen te geven en met grotere groepen te vergaderen. De wand kan eenvoudig worden 

uitgetrokken en ook weer opgeborgen, zodat op drukke dagen de gehele kantine nog steeds kan 

worden gebruikt.  

 

Tot slot: Prettige vakantie! 

Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie en hopen jullie weer gezond en uitgerust terug te 

zien in het nieuwe seizoen!  

 

Bestuur v.v. d’Olde Veste ’54:  

Albert Strijker, voorzitter 

Rob Stam, penningmeester 

Monique de Jong, secretaris 

 

 


