
Jaarverslag bestuur seizoen 2016-2017 
 
Allereerst zijn er wat mutaties binnen het bestuur geweest. Zo hebben wij afscheid genomen van 
onze secretaris. Daarnaast zijn er ook twee andere bestuursleden vertrokken. Alle posities zijn weer 
door verse krachten overgenomen. 
 
Het bestuur heeft al jaren een aantal richtlijnen waar het zich op richt om de vereniging goed te 
kunnen besturen en bestand te zijn tegen wat de toekomst ons zal brengen. Dit heeft ook afgelopen 
jaar geholpen bij het maken van keuzes.  
 
De MAG 2.0 (met name het door de gemeente afstoten van vastgoed aan de verenigingen) heeft ons 
dit jaar veel bezig gehouden. Niet alleen zijn er door de SBGB en de verenigingen onder elkaar veel 
gesprekken geweest over hoe we dit het beste op kunnen lossen, ook heeft het bestuur van s.v. 
ROAC een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Kaag en Braassem gevoerd. 
De resultaten van deze gesprekken waren wisselend. Een aantal keer was dit positief voor de 
vereniging en een aantal keer hebben wij wat water bij de wijn moeten doen. 
 
Ook zijn er het afgelopen jaar een aantal avonden georganiseerd met als thema het drank- en 
drugsgebruik in de dorpen. Hierop terugkijkend kunnen wij stellen dat deze avonden zeer 
informatief zijn geweest. Dit geldt zowel voor de avonden die georganiseerd zijn voor de ouders van 
onze leden in de leeftijdscategorie 13-18 jaar, als voor de jongeren zelf. Jongeren zijn zichzelf 
meer bewust zijn geworden van de gevaren van verdovende middelen. Ouders hebben advies 
gekregen om dit met hun kroost bespreekbaar te maken.  
 
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het leefbaarheidsconvenant. Dit convenant, dat probeert 
de gemeenschap van Rijpwetering en Oud -Ade sociaal met elkaar verbonden te laten blijven en 
bewust te houden van de keuzes met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen, is dan ook 
afgelopen juni door vrijwel alle betrokken personen en organisaties binnen onze dorpen 
ondertekend.  
 
Voor s.v. ROAC betekent het in stand houden van de leefbaarheid, dat wij ons aanbod van sport- en 
gezelligheidsactiviteiten kunnen blijven behouden, uit kunnen breiden of aanpassen aan de 
behoefte van de gemeenschap. Zowel het prestatieve als het recreatieve en passieve sportaanbod 
draagt bij aan de leefbaarheid. Het recreatieve gedeelte is afgelopen jaar uiteraard gebleken aan 
de teams die elke zaterdag, zondag of doordeweeks puur voor de gezelligheid op de vereniging 
aanwezig zijn. Daarnaast hebben wij afgelopen seizoen kunnen genieten van de ROAC-games. Daar 
waar teams bij het volleybal, voetbal en touwtrekken streden om hun wijk zo goed mogelijk op de 
kaart te zetten, werd ook op de individuele onderdelen gestreden om de winst. Dit alles op een 
vriendschappelijke manier, waarbij het er vooral om draaide om met elkaar een mooie dag te 
hebben. Op prestatief gebied hebben het vlaggenschip van zowel de handbal als de voetbal zichzelf 
kunnen handhaven in de klasse waarin zij spelen.  
 
S.v. ROAC past het sportaanbod aan de wensen die binnen de samenleving aanwezig zijn aan. Zo 
hebben wij helaas afstand moeten doen van het aanbod van de streetdance. Aan de andere kant is 
het sportaanbod met onder andere badminton. 
Mede door de komst van de badminton sport bij de vereniging hebben wij ook naar de statuten van 
de vereniging gekeken. De statuten bleken niet meer goed aangesloten op de vereniging in de 
huidige vorm. Om deze reden willen wij de statuten graag aanpassen aan onze bevindingen en 
vragen wij de goedkeuring van onze leden op de avond van onze algemene ledenvergadering. 
 
In verband met al onze activiteiten moet de accommodatie (het sportpark en de kantine) 
onderhouden en, indien nodig, uitgebreid worden. Hierin is afgelopen jaar het hoofdveld volledig 
gerenoveerd. Daarbij is het niet alleen bij het veld aangepakt, maar ook de afrastering opgehoogd, 
de dug-outs vernieuwd, het wandelpad langs het veld opnieuw gelegd en is de entree naar het 
hoofdveld vernieuwd.  
 
Als bestuur kijken wij terug op een geslaagd seizoen. Wij verwachten de vereniging ook het 
komende seizoen vooruit te kunnen helpen. Daarbij houden we aandacht voor: 
 



- de leefbaarheid in onze kernen en de instandhouding van een toekomstbestendige accommodatie, 
met zo mogelijk de gewenste renovaties; 
- de instandhouding en mogelijke uitbreiding van het ledenaantal en sportaanbod; sportaanbod ook 
voor nieuwe doelgroepen; 
- de handhaving van het prestatieve niveau van onze handbal- en voetbalselecties; 
- de scholing van ons vrijwilligerskader en de uitbreiding daarvan; 
- maatschappelijke thema’s zoals sport en bewegen, verantwoord alcoholgebruik en de 
ondersteuning van degenen, die dat sociaal maatschappelijk gesproken nodig hebben. 
 
Wij hopen dat we, tezamen met alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen, ook van het 
huidige seizoen weer een mooi en plezierig seizoen kunnen maken. 
 
Het bestuur 



Jaarverslag 2016 - 2017 s.v. ROAC commissie Activiteiten 

Bij deze wil ik, namens de commissie Activiteiten, even stil staan bij het seizoen 2016-2017. 

We kijken terug op een succesvol seizoen. In het najaar leverde de Grote Clubactie en de Dikke 

Brokkenactie een mooi bedrag op voor de clubkas. Het Sinterklaasfeest was dit jaar extra groot 

opgezet, met in de vorm van Tijl Damen een leuke artiest. Het teamkaarten was goed bezocht en 

gezellig. Het was het laatste seizoen waarin het ROAC Futsaltoernooi is georganiseerd. Het was goed 

bezocht en zeer gezellig. De vrijwilligeravond begon dit seizoen voor het eerst in de middag al. We 

kijken hier met een goed gevoel op terug. Met een volle bus zijn we naar Excelsior geweest, die een 

spannende wedstrijd tegen Twente speelde. Het Hemelvaartweekend was een groot succes, door de 

Hanepoelloop aan de ene kant, maar vooral door een verenigingsbrede jeugdolympiade. De 

organisatie daarvan is terecht zeer trots op een mooi weekend voor de jeugd. De 

seizoensafsluitingen zijn zeer goed bevallen. Het 'Slechtste Team van ROAC' toernooi en de eerste 

editie van de ROAC Games. Aan het eind van het seizoen heeft ook het kampioenschap Biljart 

plaatsgevonden. Dit was succesvol georganiseerd door de biljartafdeling.  

Met vriendelijke groet,  

Wout van Zeil 



Jaarverslag 2016 - 2017 s.v. ROAC afdeling Biljart. 

Bij deze wil ik, namens de afdeling biljart, even stil staan bij wat wij het 

afgelopen jaar hebben gepresteerd en wat onze plannen voor het nieuwe 

seizoen gaan inhouden. 

In het afgelopen seizoen hebben wij met 3 teams meegespeeld in de 

avondcompetitie driebanden van het district Veen & Rijnstreek. Het A team, 

dat driebanden groot bij DeSport in Weteringbrug speelt, heeft het met een 4de 

plaats goed gedaan. De 2 teams die driebanden klein, die in ons eigen clubhuis, 

hebben gespeeld zijn op de 2de en 4de plaats in hun poule geëindigd. Al met al 

zijn dit hele mooie resultaten waar wij als Vereeniging trots op kunnen zijn. De 

plannen voor het nieuwe seizoen liggen er al. Wij hebben opnieuw 3 teams 

voor de competitie 2017-2018 ingeschreven. Wij wensen de teams opnieuw 

veel succes toe. 

Op de donderdagavond wordt er, in het clubhuis, onderling een competitie 

gespeeld. Wij spelen daar libré en driebanden klein. Ook deze competities zijn 

naar tevredenheid verlopen. De plannen voor het nieuwe seizoen zijn om met 

deze clubavonden door te gaan en het doet mij goed mede te delen dat het 

aantal deelnemers gestegen is. Als je interesse hebt om mee te spelen, kom 

gerust eens kijken. 

Een nieuw initiatief in het seizoen 2016-2017 was het organiseren van het sv 

ROAC biljartkampioenschap. Ik kijk hier met veel plezier op terug. Het was zeer 

geslaagd. Wij zijn met 28 spelers op een selectie middag  gestart en zijn met 8 

spelers de finale middag in gegaan. Er werd op een goed niveau gespeeld en 

het was bere gezellig. Een goede mix van biljarters en niet biljarters gaf aan dat 

eea leeft binnen onze Vereeniging. In het nieuwe seizoen gaan wij  dit 

kampioenschap zeker opnieuw organiseren en hopen (rekenen) op een nog 

grotere deelname. 

Op de vrijdagmiddag wordt er in de Veen & Rijnstreek een competitie met 42 

teams, verdeeld over 2 poules, gespeeld. Wij van sv ROAC doen daar met 3 

teams aan mee. Na een verbeten strijd zijn onze teams op respectievelijk in 

poule A op de 4de en 7de plaats en in poule B op de 13de plaats geëindigd. Op 

deze middagen wordt fanatiek en toch ook ontspannen gespeeld. Voor het 

nieuwe seizoen hebben wij opnieuw 3 teams voor deze competitie 

ingeschreven. 



Op woensdag- en donderdagmiddag spelen wij een onderlinge competitie in 

ons clubhuis. Hieraan hebben in het afgelopen seizoen 21 leden mee gespeeld. 

De sfeer van deze middagen is fantastisch en toch probeert iedereen zijn beste 

beentje voor te zetten. Voor het nieuwe seizoen liggen de speelschema’s weer 

klaar en het zal zeker weer een succes worden. Indien interesse om mee te 

spelen, kom gerust eens even buurten. 

Aan het einde van het seizoen met veel leden bij elkaar gezeten om even naar 

het afgelopen seizoen terug te kijken. Er zijn constructieve zaken naar voren 

gekomen en er is getracht daar een passende oplossing voor te vinden. Na 

afloop van de bijeenkomst is het nog lang gezellig geweest in het clubhuis. 

Al met al kijken wij terug op een mooi biljartseizoen en kijken met een 

optimistische blik vooruit naar het nieuwe seizoen. Ik wil ook alle vrijwilligers 

bedanken voor hun medewerking om alles succesvol te laten verlopen. Op naar 

een mooi 2017-2018 seizoen. 

 

Gr. Jos Heemskerk. 



Jaarverslag Commissie Binnensporten 2016 – 2017 

 

 

We hebben dit seizoen 8 maal vergaderd: 

22 augustus 2016, 3 oktober 2016, 14 november 2016, 12 december 2016, 6 februari 2017, 20 maart 2017, 1 mei 2017 en 12 juni 

2017. De trainersvergadering vond plaats op 22 mei 2017.  

 

De commissie bestaat uit: 

Patricia, Marielle, Wendy, Sabrina, Meie en Inge (sinds sept 2016).  Angele is half november gestopt en Meie vertegenwoordigt nu 

de commissie binnen het hoofdbestuur. Maaike is half februari gestopt, maar blijft wel de Fancy Fair doen. Marielle stopt aan het 

einde van dit seizoen. Marielle vertegenwoordigt tevens de commissie bij de act. commissie, ws gaat Inge dit overnemen.  

 

Gym jeugd: 

Wordt gegeven door Caroline van der Drift. De weken voor de gymwedstrijd heeft Caroline een hulpje gehad in de eerste groep.  

Op 8 april heeft de Kaag en Braasem gymwedstrijd voor de derde maal plaats gevonden. De verenigingen ROAC, DIO, Kwiek en 

Lenig, Excelsior en Odi deden weer mee. Dit jaar bij Roac georganiseerd. We hebben vijf prijzen gewonnen, een eerste, drie keer 

een tweede en een derde prijs gewonnen in verschillende leeftijdsklassen en niveau’s. Het was een geslaagde dag!  

 

Body-Mix dames en workout heren (maandagavond): 

Wordt gegeven door Jeanice en de lessen verlopen goed.  

 

Judo: 

Wordt gegeven door Eric van Leeuwen. Aan het einde van vorig seizoen is Remco Helvensteyn daar als hulpje bijgekomen. We 

proberen Remco een opleiding te laten volgen, zodat hij, indien nodig, ook alleen les kan geven aan de groepen.  

Met ingang van dit seizoen zijn er twee groepen. De eerste groep is vanaf 4 jaar t/m groep 3 van 17.15-.17.45 uur en de tweede 

groep vanaf groep 4 van 17.45-18.45 uur. Er zijn 2 judo examens geweest, op 12 november 2016 en op 1 april 2017. Alle kinderen 

ontvingen weer een nieuwe slib of band.  

 

High Impact Aerobics / Steps Aerobics Dames  

Eind december 2016 heeft Jacqueline van der Meer afscheid genomen als trainster van deze groep. Met ingang van 1 januari 2017 

heeft Nok de Groot het overgenomen. De namen van de lessen zijn veranderd in Body Shape en Fit Combat/Attackt. Na het 

vertrek van Jacqueline zijn er ook wat leden opgestapt binnen de Steps groep. Eind maart hebben we een workshop Body Combat 

georganiseerd, waardoor er weer een aantal extra leden bij zijn gekomen.   

 

Body-Mix (vrijdagochtend) , Pilates  en gym+ : 

Wordt gegeven door Zillah Heij. De Bodymix en Pilates zijn goed bezochte lessen. De gym”+ loopt steeds meer leeg. We proberen 

via het seniorencomité nieuwe leden te bereiken. 

 

Streetdance: 

Wordt gegeven door Anushka Lieveld, zij vervangt met ingang van 1 september Jeanice. 

Op 8 december 2016 is er een optreden voor de ouders geweest in de les, was erg leuk.  

Een aantal jaren geleden hadden we 4 vollen groepen voor streetdance. Het ledenaantal nam steeds meer af en vorig jaar zijn 

we van 3 naar 2 groepen gegaan. De eerste groep is redelijk bezet, maar er waren nu 4 opzeggingen voor het nieuwe seizoen. De 

tweede groep is klein. Dat betekent dat er in elke groep maar 4 of 5 kinderen overblijven. We hebben diverse 

vriendjes/vriendinnetjes lessen aangeboden en Anushka heeft met de Koningsspelen op 21 april dansles gegeven op school. 

Aansluitend hebben we een workshop aangeboden, daar is slechts 1 aanmelding uit voortgekomen. Dus helaas hebben wij 

besloten om met ingang van het nieuwe seizoen de streetdance-lessen stop te zetten. We denken na over een alternatief aanbod.   

  

 

 

 

 



 

Kleutergym:  

Wordt gegeven door Kimberly van der Meer 

In het begin van het seizoen waren er weinig nieuwe aanmeldingen in de eerste groep. Halverwege het seizoen kwam dat weer op 

gang, waardoor er kinderen doorgeschoven zijn naar de tweede groep. Bij de kleutergym zijn er bij de eerste groep 2 hulpjes 

aanwezig en bij de tweede groep 1 hulpje.   

Er is een geslaagde en druk bezochte kijkles voor ouders en andere belangstellenden geweest op 25 maart 2017.  

 

Sporthal/materiaal: 

- nieuwe installatie aangeschaft  

- pilates ballen en zwaardere gewichtjes gekocht.  

- in overleg met de sporthal worden nieuwe materialen aangeschaft 

 

Promotie/activiteiten: 

- Flyers: 

Nieuwe flyers laten drukken en deze zijn huis aan huis verspreid (Rijpwetering, Oud Ade, gedeelte van Leiderdorp en Hoogmade). 

Gedurende het seizoen zijn er verschillende vriendjes- en vriendinnetjeslessen geweest bij gym, streetdance en judolessen. Ook 

bij de volwassenlessen zijn uitnodigingen gedeeld om 2 keer gratis mee te sporten. We hebben ook flyers gedeeld met 4 

tegoedbonnen.  

 

- Overig activiteiten: 

 Met kerst hebben we met de volwassen leden koffie (met iets lekkers) gedronken.  

Afsluitingen (eind juni/juli): kleuters gaan naar de speeltuin, de jeugd gaat zwemmen en de volwassenen gaan bowlen. de dames 

55+ gaan zelf wat eten met elkaar.  

 

- verenigingsbrede activiteiten  

We deden mee met de clubaktie en de verenigingenoptocht in september. Sinterklaas gevierd voor alle jeugdleden tot en met 

groep 5 op zaterdag 28 november. Imv het jubileumjaar was er een speciale voorstelling. Bij de Fancy Fair hebben vrijwilligers 

van Binnensporten geholpen en hebben we op de vacaturebank lessen aangeboden. Tijdens de sportweek 15-23 april zijn open 

lessen aangeboden. Ook heeft de jeugd van Binnensporten dit jaar voor het eerst meegedaan met de Jeugdolympiade, was een 

groot succes!  

 

Komend seizoen: 

Voor komend seizoen blijft van groot belang het aantal leden te behouden en te vergroten!  Flyers aan het begin van het seizoen 

en via andere kanalen leden en de senioren proberen te bereiken. 

Daarnaast de vriendjes- en vriendinnetjeslesen voor de jeugd en kijken naar andere vormen van promotie. Mogelijkheden 

bekijken om andere vormen van sport aan te bieden.  

 

Aantal leden: 

 Seizoen 2015-2016 Seizoen 2016-2017 

Jeugd leden 98 99 

Volwassen leden 81 75 

Totaal 179 174 

  



Jaarverslag 2016-2017 Commissie Communicatie   

 

In het seizoen 2016-2017 hebben de volgende personen zitting in de commissie: Roy van der Hulst, 

Jacqueline v.d. Meer, Erik van Zeil, Tim van den Ing en Ina van der Hoorn. Ton Bouwmeester is 

verantwoordelijk voor de weekbrief, Fam. Lodewegen is verantwoordelijk voor de verspreiding van 

de digitale weekbrief. Tim van den Ing is verantwoordelijk voor de website. 

 

Website www.svroac.nl. Op de website is informatie over de vereniging beschikbaar. Voorts 

worden aankondigingen en verslagen op de website geplaatst. Uitslagen en standen worden nu ook 

automatisch ge-update op de site door de koppeling aan MijnClub.nu. Via Twitter wordt door een 

groep vrijwilligers regelmatig ingegaan op de actualiteiten rondom wedstrijden en andere 

activiteiten. 

 

Informatieboekje. Net als in de voorgaande zes seizoenen is voor aanvang van het seizoen het 

informatieboekje verspreid onder de leden. De informatie hierin is verder uitgebreid, zodat leden 

alle voor hen belangrijke informatie kunnen vinden o.a. teamindelingen, trainingstijden, 

aanmelden, contributie, opzeggen, verenigingsregels zijn daarin te vinden.  

 

Weekbrief. De weekbrief wordt sinds 1 januari 2015 voornamelijk digitaal beschikbaar gesteld via 

de website; deze wordt ook per e-mail verspreid. Aan het einde van het seizoen 2015-2016 is er 

een splitsing gemaakt tussen weekbrief en nieuwsbrief. Deze lijn is in het seizoen 2016 - 2017 

doorgezet. 

 

Clubblad. Het clubblad Langs de Kantlijn is zes maal uitgegeven, met daarin artikelen en verslagen 

over en van leden en activiteiten binnen de club. Ook foto’s vormen een sprekend onderdeel van 

het clubblad. 

 

Evenementenboekje. Het evenementenboekje beleefde in het seizoen 2016 - 2017 haar zevende 

editie en is wederom in kleur gedrukt. 

 

Bij de thuiswedstrijden van de eerste teams wordt het informatieblad Aan de Zijlijn uitgegeven.   

De verzorging van de binnenkant hiervan ligt bij de sportcommissies 

 

Op verzoek zijn voor diverse evenementen wervende flyers en posters in huisstijl gemaakt. 

 

Gedurende het seizoen zijn via de commissie diverse persberichten naar de plaatselijke 

weekbladen of de dagbladen uitgegaan. 

 

Informatie voorziening clubhuis In het seizoen 2016 - 2017 zijn digitale informatie schermen 

geplaatst om in de kantine de uitslagen en standen te tonen van de diverse competities. Daarbij is 

er ook extra ruimte gecreëerd voor sponsor uitingen, alsmede algemeen nieuws en actualiteiten. 



De uitslagen en standen worden automatisch opgehaald via het programma voetbalassist.nl. 

Daarnaast zijn in de kantine de fotoschermen voorzien van nieuwe minicomputers en is de werking 

van dit systeem hiermee gewijzigd om betere werking te kunnen garanderen. 



Jaarverslag Handbal 2016-2017 
De handbalcommissie bestond dit jaar uit de volgende personen; 

 Ronald de Jong (voorzitter) 

 Joyce van der Poel (wedstrijdsecretaris) 

 Hans van Klink (scheidsrechters) 

 Lisette Meijer (secretaris) 

 Marleen Strijk 

 Lisa Langezaal 
 

Er is dit seizoen 9 keer vergaderd met de handbalcommissie, iedere keer daags voorafgaand aan de 
vergaderdata van het hoofdbestuur. In de eerste week van januari hebben de teambesprekingen 
plaatsgevonden, en aansluitend hierop heeft op 12 januari de trainers/coach vergadering 
plaatsgevonden.  Op 4 mei hebben wij overleg gehad met alle senioren plus begeleiding om het 
seizoen 2017-2018 toe te lichten.   
 
Er zijn door ons verschillende clusterbijeenkomsten bijgewoond bij o.a. MMO en Foreholte. 
Daarnaast hebben we ook twee regiobijeenkomsten bezocht welke georganiseerd waren door het 
NHV.  
 

Bij iedere thuiswedstrijd op het veld was er bestuursdienst ingedeeld, dus iemand vanuit de 
commissie die de velddienst oppakte en dus verantwoordelijk was. Ditzelfde gold ook voor de 
thuiswedstrijden in de zaal, aangevuld met klokdiensten bij de wedstrijden van DS1 en als Lisette, 
Marleen of Joyce bestuursdienst had, maar ook zelf een wedstrijd. 
 
Doordat de KNHB zo’n groot aandeel heeft in de zaalhuur van de Hertogshal, en dit ook al 
vroegtijdig in het voorlopende seizoen kan doen, zijn wij ieder jaar weer genoodzaakt te puzzelen 
om de wedstrijden een plekje te geven in de Hertogshal. Voor 2016-2017 lukte dit echter niet en 
waren wij genoodzaakt uit te wijken naar een andere sporthal. De Does in Leiderdorp bood gelukkig 
ruimte en hier is op vier zondagen gespeeld door DS3 en de D1. We hebben DS2 een aantal 
zaterdagen laten spelen voorafgaand aan DS1 en verder getracht zoveel mogelijk de jeugd op 
dezelfde dag te laten spelen.  
 
Voor de lange termijn en de continuïteit van de handbaltak binnen onze omnivereniging, 
hebben wij gemeend om eens op papier te zetten hoe de structuur in elkaar zit, wat onze 
handbalvisie is en hoe wij dit in de toekomst zeker willen stellen. Dit heeft geresulteerd in een 
beleidsplan en een technisch jeugdplan. Na veel energie van verschillende mensen zijn wij blij 
en trots dat wij dit aan onze leden hebben kunnen presenteren. Belangrijker is nog dat wij nu 
een aantal handvaten hebben die de rode draad voor de toekomst zullen zijn. 
 

Een gift van een anonieme sponsor maakte het mogelijk om op zaterdag 11 februari eerst patat te 
eten in de ROAC kantine en vervolgens met een bus van Bovo Tours op bezoek te gaan bij Malu en 
Britt, welke nog steeds in Foreholte DS1 spelen. We hebben de spannende wedstrijd Foreholte – 
Virto Quintus bezocht met zo’n 40 personen, waaronder jeugdleden, trainers, bestuursleden en 
andere belangstellenden. Foreholte won en zou later in het seizoen kampioen worden en 
promoveren naar de Eredivisie. Hierop hebben wij de dames van Foreholte een kaart gestuurd 
vanuit ROAC handbal om ze te feliciteren met de promotie. Als reactie hierop kregen wij een leuke 
kaart om ROAC DS1 te feliciteren met het lijfsbehoud in de Regioklasse.  
 
We hebben ook nog geprobeerd om kaarten te bemachtigen voor een wedstrijd van het Nederlands 
team in Almere, dit is helaas niet gelukt.  
 
Kees, Inge H en Marije zijn bezig geweest om een trainingsstage op te zetten in Denemarken, 
gepland voor mei 2017. De plannen waren al aardig gevorderd, ware het niet dat er toch te weinig 
animo voor bleek vanuit de selectie, dit om uiteenlopende redenen. De plannen staan even op 
‘hold’, wie weet wanneer ze weer uit de kast komen.  
 
Het leek ons een leuk plan om voor alle teams een wedstrijdbal aan te schaffen in de clubkleuren. 
We hebben twee ballen gevonden die aan onze paarse kleur voldeden, helaas kwamen ze niet door 



de keuring heen omdat ze niet lekker genoeg speelden. We zetten het plan door naar volgend 
seizoen en wachten de nieuwe collecties van de merken af.  
 
Eind seizoen 2017-2018 hebben we afscheid genomen van Loes Verdel als bestuurslid, jammer, maar 
des te leuker is het om te vermelden dat Loes haar handbalcarrière als spelend lid nieuw leven 
ingeblazen heeft en weer is gaan spelen in DS1! Gedurende het seizoen bleek Marleen zwanger van 
haar tweede kindje, en een aantal dagen voor onze laatste vergadering is Marleen bevallen van 
dochter Suus. Nog meer babynieuws vanaf het handbalfront, Claudia (speelster uit DS1) is in mei 
bevallen van dochter Fay.  
 
Helaas hebben we aan het einde van ieder seizoen wel te maken met een aantal afzeggingen, welke 
vermeld staan bij teamverslagen. Zo hebben Angelique en Manon na heel veel jaren afscheid 
genomen van de handbal en is Jill van ROAC overgestapt naar Saturnus Leiden omdat ze daar een 
team in haar leeftijdscategorie hebben. We wensen Jill uiteraard veel succes en plezier bij 
Saturnus.   
 

Trainers  / coaches 
We zijn het seizoen gestart met 3 teams op het veld (DS1, D1 en E1) en 5 teams in de zaal (DS1, 
DS2, DS3, D1 en E1) Deze teams zijn gedurende het seizoen gecoacht en getraind door: 

 

Team Coach Trainer(s) 
DS1 Kees Toonen Kees Toonen 
DS2 Erik Janssen Erik Janssen / Kees Toonen 
DS3 Gerda Elstgeest Erik Janssen / Kees Toonen 
D1 Roulatieschema ouders Marieke Stammes / Cynthia van Klink / 

Kees Toonen 
E1 Roulatieschema ouders Marieke Stammes / Cynthia van Klink / 

Kees Toonen 
 
Tegen het einde van vorig seizoen bleek dat we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdtrainer voor 
DS1. Dit is Kees Toonen geworden, een enthousiaste man met heel veel handbalervaring. Kees heeft 
gedurende het afgelopen niet alleen de selectie begeleid, ook heeft hij Marieke en Cynthia 
ondersteund bij de jeugd.  
In 2015-2016 hebben we gespeeld met een A-team in de competitie. In verband met de 
leeftijdsgrens stroomden bijna al deze meiden door naar de dames en was het niet mogelijk om in 
2016-2017 te starten met A-team. Om deze reden is gekozen om de competitie van start te gaan 
met drie damesteams. In Erik vonden we een nieuwe trainer/coach voor het zogenaamde 
‘beloftenteam’ DS2, en Gerda heeft DS3 gecoacht.  
 
Op 12 januari 2017 is er een trainer/coach overleg geweest.  
 
Ondersteuning 
Froukje de Winter is bij alle wedstrijden van DS1 aanwezig geweest als fysiotherapeute.  
 

Siegrid van Klink is gedurende het hele seizoen keeperstrainer geweest bij de dames. Op verzoek is 
de frequentie van haar trainingen verhoogd, van eens per 2 weken, naar 3 maal per maand. Zij 
heeft op de dinsdagen keeperstrainingen gegeven aan Marije, Elsa en Joyce.  
 
In september 2017 zijn wij benaderd door de moeder van een jongen om te komen trainen bij 
ROAC. Uiteraard hebben wij gemeld dat hij van harte welkom is, maar dat wij geen jongenshandbal 
team binnen de vereniging hebben. Deze jongen is niet meer komen trainen en hierna hebben wij 
ook geen belangstelling meer gehad voor jongenshandbal. Verder zijn er een 2-tal handbalspeldagen 
geweest, open trainingen, trainingen waarbij onze leden een vriendinnetje mee mochten nemen, 
workshop voor een wedstrijd van DS1 en op alle basisscholen binnen onze gemeente zijn er 
trainingen gegeven tijdens de gym uren. Dit alles heeft geresulteerd in een enorme toename van 
onze jeugdleden. Een prachtig resultaat.  
 

 



Verslag per team 
 
DS1 
ROAC 1 komt in het zaalseizoen 2016-2017 uit in Hoofdklasse D. Het doel van DS1 voorafgaand aan 
de start van het seizoen, was lijfsbehoud. De ROAC selectie staat vanaf dit seizoen onder leiding 
van Kees Toonen. Aan hem was de taak weggelegd om met de dames te werken aan handhaving in 
de hoofdklasse, terwijl de selectie steeds smaller wordt. Na het vertrek van speelsters zoals Shama 
Gies Broesterhuizen, Gwenda Elsgeest en Claudia van Brakel en (langdurig) geblesseerden (Sascha 
Meijer, Lisa Langezaal, Daisy Wijngaarden en Inge van der Hoorn) heeft DS1 voor een pittig jaar 
gestaan. Wel is de groep aangevuld met Sabine van Wijk, een speelster afkomstig van het 
gedegradeerde Saturnus Leiden en speelsters afkomstig uit de A-jeugd.  
In het weekend van 2,3 en 4 september is de Dames Selectie op trainingsstage geweest in 
Haamstede. Dit was een druk en vol weekend, maar erg leuk en goed georganiseerd. Daarnaast is er 
in oktober een “mentale trainingsdag” geweest waarin individuele en teamdoelstellingen centraal 
stonden. Dit jaar zijn er ook naast “gewone” handbaltrainingen, bootcamp-, kracht- , jumping 
fitness en body combat trainingen gegeven, dat meer diversiteit geeft voor de Dames selectie. Dit is 
positief ervaren. 
Dat het een moeilijk seizoen zou worden voor DS1 was vooraf bekend en dat is het ook geworden. 
Vrijwel het hele seizoen bezet DS1 de een na laatste plaats in de competitie. Dit heeft afgelopen 
jaar, helaas, effect gehad op de positiviteit van het team. De laatste twee wedstrijden, tegen NEA 
en Schipluiden, waren zeer spannend en bepalend voor een eventueel degraderen uit de 
Hoofdklasse. DS1 weet zich in de laatste wedstrijd tegen Schipluiden veilig te spelen. Met goede 
moed, om volgend seizoen degradatiespanningen te voorkomen, is besloten om de zomermaanden 
door te trainen en een nieuw verdedigingssysteem te introduceren.  
Afzeggingen einde seizoen; Melissa Boere, Claudia Beers, Daisy van Wijngaarden, Sascha Meijer 
 
DS2 
Zaal 
De insteek van Dames 2, voorafgaand aan de start van het seizoen, was vooral leren en ervaring op 
doen binnen de senioren. Dit team bestond namelijk voornamelijk uit meiden welke doorgestroomd 
waren vanuit de A en dus voor het eerste jaar senior zouden zijn. Omdat we eens iets anders wilden 
dan de alom bekende verenigingen uit de buurt (zoals MSV, EHC, MMO, VELO etc), en omdat we 
uitdaging wilden bieden aan dit nieuwe team, hebben we ze ingeschreven in de 2e klasse, regio 
Noord-Holland. Jonge meiden, aangevuld met wat oudere dames gingen vol goede moed van start in 
deze competitie. Er werd inderdaad gespeeld tegen heel veel onbekende verenigingen, in nog 
onbekendere plaatsen. Zo is er gespeeld op 4 hoog in Amsterdam IJburg, in de duinen van Zandvoort 
en moest er in hartje Amsterdam (de Pijp) zelfs betaald worden voor het parkeren, dat zijn we in 
onze dorpjes niet gewend! Halverwege het seizoen bleek Marleen zwanger en uiteraard heeft ze 
een mooie ROAC romper gehad voor de baby, nu maar hopen dat het een meisje wordt! (en 
inderdaad, baby Suus wordt vast een echte handbalster!). De leuke poule bleek echter wel een 
maatje te groot voor dit team. Het was hard werken, met meer dan eens een fikse nederlaag, maar 
dan toch altijd weer de opbeurende woorden van Erik dat hij het team zag groeien en dat hij weer 
mooie dingen gezien had, er werd volgens Erik ‘gevlamd als bitches’! Gelukkig werd er een 
gelijkspel geboekt tegen Zeeburg en zelfs winst tegen SDS’99, en dat gaf weer moed voor de 
meiden. Ondanks de resultaten was Erik’s missie wel geslaagd. Van tevoren heeft hij heel duidelijk 
aangegeven dat het hem niet om de winst ging, maar om de ervaring en dat iedereen elkaar nog 
aardig moest vinden aan het einde van het seizoen. Tuurlijk was er niet altijd vrede, maar er is wel 
heel veel gelachen en geleerd afgelopen seizoen. Aan het einde van het seizoen hebben we jammer 
genoeg afscheid genomen van Jet, Inge C, Femke PK en helaas stopt Erik ook met coachen. 
 

Afzeggingen einde seizoen; Jet Zoetendaal, Inge Castelein, Femke v/d Pouw Kraan 
 
DS3 
Zaal 
Het derde team kwam dit seizoen weer de bekende clubs uit de regio Zuid-Holland tegen, zoals 
Olympia, Stompwijk en WHC. In tegenstelling tot het tweede team, bleek het derde team te laag 
ingedeeld in de competitie. Hierdoor hebben de meiden flink aan het doelsaldo kunnen werken en is 
er, op enkele wedstrijden na, met overtuiging gewonnen. De vele doelpunten hebben wekelijks voor 
een goede sfeer binnen het team gezorgd en iedereen is aan scoren toegekomen. Het aantal 
tegendoelpunten was erg laag door goed keeperswerk. De wedstrijden waren af en toe zelfs saai 



door de ruime overwinningen. Halverwege het seizoen is het derde team versterkt met Alice de 
Jong, zij heeft in de jeugd al gehandbald bij ROAC en heeft dit seizoen weer aan het handballen 
kunnen wennen. 
Op 26 maart werd de kampioenswedstrijd gespeeld tegen WPK Westlandia. Met aanmoediging van 
supporters is het gelukt om het zaalseizoen met winst en als kampioen af te sluiten. Er was met 25-
18 gewonnen en dat is gevierd met bloemen, champagne en taart. Afsluitend is met elkaar gegeten 
en geproost op een gezellig en geslaagd seizoen. 
 

Veld 
DS1 op het veld was een team wat bestond uit voornamelijk meiden van DS3 zaal, aangevuld met 
meiden uit de selectie die het ook leuk vonden om buiten nog te spelen. De animo is ivm blessures 
en verandering van de ondergrond wel minder groot voor het veld. Hierdoor zag dit teams er 
wekelijks anders uit. De prestaties waren (hierdoor misschien ook wel) wisselend. Waar ze in de 
zaal veel te laag ingedeeld stonden, was het in deze poule nog best aanpoten. Helaas is DS1 op het 
veld op de laatste plaats geëindigd. 
In september, tijdens een avondwedstrijd, kwam Manon hard ten val en moest de ambulance ons 
Hertogspark bezoeken. Na onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat ze een zware hersenschudding 
had en hier heeft ze helaas lang last van gehad.  
 

Afzeggingen einde seizoen; Angelique v/d Hulst, Manon Robben-Boelé, Inge Gies Broesterhuizen 
 
Handbal Jeugd: D1 en E1 
Het seizoen 2016-2017 is met 2 jeugdteams begonnen: de D- en E-jeugd. Dit jaar hebben we er een 

nieuwe trainster bij gekregen, Cynthia, die naast Marieke Stammes de jeugd traint. Soms moesten 

de teams elkaar helpen maar doordat ze samen trainen konden ze zo bij elkaar invallen en dit 

regelde Annemieke Pieterse dan altijd tot ieders tevredenheid. Omdat de meiden graag beter wilde 

worden is eind 2016 in overleg met de jeugd en ouders besloten om met de D-jeugd en een aantal 

ambitieuze E-speelster naast de donderdag ook op de dinsdag te gaan trainen. Op de dinsdag helpt 

Kees Toonen Marieke met de trainingen, zodat er meer gelet wordt op de technische individuele 

vaardigheden. 

Als extra inspiratie hebben we een handbalavond in de kantine georganiseerd, waarin we met alle 

jeugdleden naar een wedstrijd van het Nederlandse damesteam gekeken hebben. Begin van het jaar 

zijn we ook met de vereniging naar een wedstrijd van Malu en Britt gegaan die nu bij Foreholte in 

de eredivisie spelen. Nog iets later in het jaar heeft de jeugd een clinic gevolgd met Dames 1, een 

wedstrijd van ze bekeken en daarna handtekeningen verzameld. Deze uitjes hadden de intentie om 

de jeugd te motiveren en het handbalspelletje leuk te vinden. Want ook al zaten er soms lastige 

wedstrijden tussen, de jeugd is in de middenmoot geëindigd en dat is in deze leeftijdsklasse 

behoorlijk knap. De meiden kwamen met regelmaat tegenover meiden die een kop groter waren of 

zelfs tegenover jongens die toch net iets fysieker zijn. Dat laatste is wel een ROAC kwaaltje dus 

daar gaan we komend seizoen “hard” aan werken zodat we dat hopelijk kunnen verbeteren. Wie 

zeker een kop groter waren, zijn de ouders waar de D-jeugd een bloedfanatieke wedstrijd tegen 

heeft gespeeld, nadat de ouders eerst ook meegetraind hadden, die maar nipt verloren ging.  

Jammer genoeg zijn er wel een aantal leden gestopt of ergens anders gaan handballen (Jill Turk) 

maar er zijn zeker ook genoeg nieuwe meiden bij gekomen. Op het laatste spelfeest van het seizoen 

kon ROAC zelfs met 2 F-teams meedoen. Vanwege deze overweldigende belangstelling en het 

enthousiasme van de meiden hebben we besloten om na de laatste wedstrijd nog een dikke maand 

door te trainen omdat er anders een paar nieuwe meiden bang waren dat ze alles na de vakantie 

weer vergeten zouden zijn. Met fris enthousiasme wordt er nu met zelfs 3 teams aan het nieuwe 

seizoen 2017-2018 begonnen! 

Afzeggingen einde seizoen D1: Sanne Pieterse, Nowa v/d Vlugt, Jill Turk 
Afzeggingen einde seizoen E1: geen 
 

Trainingstijden 
 

Team Veld Zaal Vanaf wanneer in de zaal 



DS1 x 19:30 – 21:30 Zomer 2016 

DS 2 x 19:30 – 21:30 Zomer 2016 

DS 3 x 19:30 – 21:30 Zomer 2016 

D1 18:30 – 19:30 18:30 – 19:30 18 oktober 2016 
E1 18:30 – 19:30 18:30 – 19:30 18 oktober 2016 

 
 

Scheidsrechters 
 

NHV Leveringsplicht Esther van Velzen (solist) 

NHV Vrije Scheidsrechter Hans van Klink (solist) 

Solo Scheidsrechters 
Breedtesport 

Hans van Klink, Erik Janssen, Kees Toonen 

Duoscheidsrechters 
Breedtesport 

Inge v/d Hoorn, Elsa v/d Meer, Annemieke v/d Berg 

Spelleiders Breedtesport D-
jeugd 

Marleen Strijk, Annie Gembey, Lisette Meijer 

Spelleiders Breedtesport E-
jeugd 

Renee de Jong, Gwen Hogenboom, Femke de Jong, Inge 
Castelein 

 

- Nieuw : vanaf de kerst Kees Toonen fluit wedstrijden in de Breedtesport  
- Geslaagd voor opleiding Spelleider E-jeugd : Renee en Femke de Jong, Gwen Hogenboom en 

Inge Castelein.  

- Tijdelijk even niet fluiten: Inge van den Hoorn (wacht op operatie knie)  Marleen Strijk 
(zwangerschap) 

- Afmeldingen: Melissa Boere stopt met handballen. 

- In mei 2016 geslaagd voor de opleiding Spelleider voor het fluiten van E-jeugd: Gwen 
Hogenboom en Renee de Jong.  

- Op 21 mei 2017 geslaagd voor de opleiding Spelleider voor het fluiten van E-jeugd:  Femke de 
Jong en Inge Castelein.  

- Op 14 juni 2016 is Hans van Klink geslaagd voor cursus praktijkbegeleider scheidsrechters NHV (3 
avonden en examenrapport)  

- Op zat.27 aug heeft Hans gefloten bij Ventura op verzoek van NHV over uitleg spelregels D-
jeugd tijdens de ROAC wedstrijden. 

 
Voor aanvang en tijdens het zaalseizoen werden 4 oefenwedstrijden gespeeld door Dames 1 en deze 
werden gefloten door bondsscheidsrechters zowel koppel als solisten. Doordat er zon.7 en 21 jan. 
en 5 febr. Thuiswedstrijden gespeeld werden in de Hertogshal en De Does te Leiderdorp was het 
niet makkelijk om scheidsrechters aan te stellen bij deze wedstrijden (afstand, tijdstip, spelen en 
fluiten) 
De tijdwaarneming bij de wedstrijden van Dames 1 was dit seizoen gewijzigd in plaats van de 2de 
man steeds te moeten inroosteren schuift degene die bestuursdienst heeft als 2de man naast Hans 
aan bij de tafel.  
De tijdwaarneming bij lagere teams wordt nu meestal gedaan door degene die bestuursdienst heeft. 
(of iemand anders) 
 
Begin nieuw zaalseizoen: start met 2 nieuwe kandidaten voor het opleiden van spelleiders voor het 
fluiten van de E-jeugd. 
 



Jaarverslag 2016 – 2017, opleidingscoördinator 

 

De opleidingscoördinator is binnen s.v. ROAC de vraagbaak voor onderwijsinstellingen die 

stageplaatsen zoeken bij sportorganisaties en voor leerlingen van scholen voor voortgezet 

onderwijs en voor studenten uit het MBO, HBO en WO die op zoek zijn naar stageplaatsen. 

Dit jaar hebben 2 VMBO stagiairs ondersteund bij de jeugd olympiade voor hun maatschappelijke 

stage. 

Daarnaast heeft er ook dit jaar weer 1 stagiair MBO sport en bewegen bij de afdeling voetbal JO13 

stage gelopen. 

Deze zomer is ROAC opnieuw gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor het MBO niveau 2-4 sport 

en bewegen. Voor de komende 4 jaar kunnen studenten van deze opleiding dus weer bij ROAC 

stage lopen. 

Bob van der Hoorn, 

Opleidingscoördinator 



Evaluatie seizoen 2016 – 2017; commissie sponsoring 

1. Inleiding 

De activiteiten van de vereniging blijven gelukkig niet onopgemerkt bij de ondernemers en 

particulieren in onze gemeenschap. Als vereniging weten wij ons daarom gesteund door een 

grote groep bedrijven uit de regio en door vele enthousiaste supporters. 

 

2. De Supporters van ROAC (SvR). 

De SvR functioneert. Het bord in het clubhuis vermeldt meer dan 170 namen en de 

opbrengsten worden op democratische wijze bestemd voor extra voorzieningen binnen de 

vereniging. In het achterliggende seizoen is onder andere het vrijwilligersfeest en het 

afscheid van Bob Brugman mede mogelijk gemaakt door de SvR. Dit met daarnaast ook de 

ondersteuning van de gebruikelijke festiviteiten. 

 

3. Nieuwe sponsoren 

Het aantal sponsoren neemt nog steeds geleidelijk toe. De sponsorcommissie hoopt met 

haar activiteiten nog meer ondernemers enthousiast te maken om de verenging te 

ondersteunen bij de veelheid van activiteiten die plaatsvinden. Het aan de leden en de 

gemeenschap kunnen aanbieden van sportfaciliteiten gaat verder dan de dikwijls zeer 

zichtbare wedstrijden van het standaard voetbalelftal of zaalhandbalteam. Ook alle andere 

actieve en passieve gelegenheden voor jeugd en senioren maken onderdeel uit van de 

vereniging en moeten in stand gehouden worden om SV ROAC de door de gemeenschap 

gewenste rol te kunnen laten spelen. 

Daarbij is de extra steun van sponsors onmisbaar.  

 

 



Verslag VGM seizoen 2016-2017 
 

Dit seizoen is er op 28 november 2016 een informatie avond gehouden voor alle 

barmedewerkers en vrijwilligers. Op deze avond heeft de brandweer het gehele 

ontruimingsplan doorgelopen en de aandachtspunten benoemd.  

Daarnaast is er gesproken over het veranderde alcohol beleid en de AED is behandeld. 

 

Er is geen aparte ontruimingsoefening gehouden doordat deze reeds met alle barmedewerkers 

is besproken tijdens de informatie avond.  

 

In het seizoen zijn we gecontroleerd of wij alcohol onder de 18 jaar schenken. Helaas 

kwamen we niet goed uit de test. Dit blijft een aandachtspunt en is dus ook besproken tijdens 

de informatie avond. Hier is geen boete uit voortgevloeid aangezien we een convenant hebben 

getekend. 

 

Elke dinsdagavond is er een inloopspreekuur voor de leden voor fysiotherapie. Dit wordt 

geregeld door Ramon Borst van Fysiotherapie Ommendijk en Jan de Koning van 

Fysiotherapie Alkemade. 

 

Er is een begin gemaakt met de aanvraag van de VOG voor het bestuur. Dit moet verder 

doorgevoerd worden in het volgende seizoen voor alle begeleiders/trainers. 

 

De EHBO koffers worden geïnventariseerd en aangevuld door Marco Volwater. De AED 

batterij wordt zonodig op tijd vervangen door Kees Hartog. 

 

De verzorgers van de selectie elftallen zijn weer geregeld. Er zijn wat mensen gestopt maar 

ook dat is weer opgevangen.  

 

Verder zijn er geen veranderingen geweest ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

Begroting en planning voor seizoen 2017-2018 
 

Het komende seizoen verwachten wij de volgende uitgaven te hebben: 

 

 de twee fysiotherapeuten 40 weken x 35 Euro = 1.400 Euro.  

 Aanvulling op EHBO koffers +- 200 Euro 

 

De VOG zal worden aangevraagd voor alle trainers en begeleiders. 

 

In het voorjaar zal ernaar worden gestreefd om een ontruimingsoefening uit te voeren. Vooraf 

moet dan de ontruimingsinformatie worden gemaild aan de barmedewerkers. 

 

De laatste jaren waren de AED cursussen niet goed bezocht. De informatie over de AED 

bespreken tijdens een eventuele informatie avond.  

 

Het inloopuur op de dinsdag wordt gehandhaafd. Jan de Koning zal door Fysiotherapie 

Alkemade intern worden vervangen door een collega bij afwezigheid. 

 

De verzorgers van de selectie elftallen zijn geregeld.  

 

Elk seizoen zullen de EHBO koffers worden nagekeken net als de batterij van de AED.   



Verslag commissie voetbalzaken seizoen 2016/2017 
 
In het seizoen 2016/2017 heeft de commissie 10 maal vergaderd.  
Voor de jeugdzaken is de aparte jeugdcommissie nog steeds een prima keuze 
gezien de kortere lijnen met de leiders/trainers.  
 
In het seizoen waren er 6 seniorenteams, waarvan 2 selectie.  
Het resultaat voor de ROAC 1 is met een uiteindelijke 7e plaats in de 2e klasse een 
prima resultaat, ook al heeft het er daar lang niet naar uitgezien en moest worden 
gevreesd voor nacompetitievoetbal of zelfs degradatie. Een verrassend goede reeks, 
zelfs de gedoodverfde kampioen werd in een uitwedstrijd verslagen, in het laatste 
deel van competitie zorgde voor dit prima resultaat.   
Het 2e   heeft lang meegedaan voor het kampioenschap maar moest in een 
beslissingswedstrijd het kampioenschap aan Graaf Willem Vac laten. Uiteindelijk 
werd via de nacompetitie toch promotie afgedwongen. Complimenten voor de beide 
selectieteams. 
 
De selectietrainers Hein Lelieveld en Yorick Boon, welke dit jaar beide voor het 
eerste jaar voor de groep stonden, hebben door de behaalde resultaten ruim voldaan 
aan de doelstelling. Wij prijzen ons gelukkig dat zij ook het volgende seizoen weer 
voor de groep willen staan. 
 

Verslag jeugdvoetbalzaken 2016/2017 

Dit jaar hebben we de commissie jeugdvoetbalzaken weten uit te breiden met twee 

personen te weten Peter van der Meer en Ronald van Veen. Peter is 

verantwoordelijk voor de JO11 en JO9 en Ronald is verantwoordelijk voor de JO13 

en JO17. 

Wij zijn bij de jeugd gestart met vijftien teams. Voor het eerst sinds lange tijd hebben 

we bij s.v. ROAC een meisjesteam, namelijk de MO11-1. Dit team heeft in haar 

competitie erg goed gepresteerd. In het volgende seizoen zal dit team doorstromen 

naar de MO13. 

Helaas zijn er dit jaar geen kampioenen te melden. De JO13-2 kwam een paar 

punten tekort voor het kampioenschap. De JO9-1 speelden de kampioenswedstrijd 

tegen ASC gelijk, waardoor onze buren van MMO JO9-1 kampioen werden. Een 

unieke prestatie werd door de JO9-1 geleverd in de bekercompetitie; pas in de halve 

finale zijn ze gestrand. 

 
 
 
 



Jaarverslag seizoen 16/17 commissie vrijwilligers 

We zijn gestart om een systeem op te zetten zodat het overzichtelijker werd wie er vrijwilligerswerk 
wil doen als leden bijdrage, wie afkoopt en wie vrijstelling krijgt. (vrijstelling is vanaf 65 jaar) 
We werken nu al enkele seizoenen met dit systeem. Van een aantal commissies is er 1 commissielid 
die verantwoordelijk is voor het inzetten en bijhouden van de vrijwilligers. Dit gaat steeds beter maar 
zou zeker nog beter kunnen. De ene persoon is er strikter in dan de andere. Afgelopen seizoen 
hebben we een bijeenkomst gehad, om te bespreken hoe we de lijst nog efficiënter kunnen 
toepassen. In theorie werkt de lijst prima. Echter blijft het steken op de communicatie in bepaalde 
commissies en de nauwkeurigheid van het bijhouden. 
 
Ik zal hieronder de resultaten laten zien van wat er tot nu toe gebeurt per seizoen. 
 
Seizoen 2013/2014: 

 Vrijstelling Afkoop Vrijwilligers Vrijwilligerswerk 
gedaan 

voetbal 0 24 248 150 

handbal 0 5 59 29 

gym 10 33 87 65 

biljart 22 1 15 2 

 
Seizoen2014/2015: 

 Vrijstelling Afkoop Vrijwilligers Vrijwilligerswerk 
gedaan 

voetbal 0 22 267 182 

handbal 0 3 56 27 

gym 11 36 107 54 

biljart 21 0 15 2 

 
Seizoen2015/2016: 

 Vrijstelling Afkoop Vrijwilligers Vrijwilligerswerk 
gedaan 

voetbal 0 22 287 178 

handbal 0 3 55 41 

binnensporten 14 41 115 79 

biljart 20 0 16 3 

 
Seizoen2016/2017 

 Vrijstelling Afkoop Vrijwilligers Vrijwilligerswerk 
gedaan 

voetbal 0 24 286 187 

handbal 0 4 52 14 

binnensporten 13 31 108 75 

biljart 29 0 6 4 

 
Tot nu toe is er  14 keer  1 maal nee gezegd, 9 keer  voor de 2de keer nee gezegd en 0 keer voor de 3de 
maal nee gezegd. 
 
Ik heb aan het hoofdbestuur aangegeven dat seizoen 2017/2018 mijn laatste jaar is als 
vrijwilligerscoördinator. Tot nu toe heb ik nog geen opvolger die ik kan inwerken. 
 




