
Jaarverslag Commissie Activiteiten 2018 - 2019 
Traditioneel begon het jaar voor de commissie met de Grote Clubactie. Dankzij een zeer 

enthousiaste jeugd was de totaalopbrengst uiteindelijk € 4.481,90. Een geweldig resultaat waar 

bijna de hele vereniging aan heeft bijgedragen.  

 

In september hebben wij als ROAC meegelopen met de verenigingsoptocht in de feestweek in 

Roelofarendsveen. Er was veel animo vanuit de jeugd en de bijbehorende begeleiding van de 

betreffende sporttakken, waardoor ROAC goed vertegenwoordigd was. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren verzamelden we na afloop op de Europaweg, waardoor het eenvoudig en veiliger 

was voor ouders om de lopers op te halen.  

 

In september is ook € 9.126,92 overgedragen aan KWF Kankerbestrijding. Dit is opgehaald rondom 

de activiteiten van Bevrijdingsdag het seizoen ervoor.  

 

Het eerste weekend van november stond in het teken van de Fancy Fair en de thuiswedstrijd tegen 

DOSR. Dat dit in hetzelfde weekend viel was ongelukkig. Er zijn passende oplossingen bedacht 

waardoor deze twee grote evenementen elkaar niet in de weg zaten. Zo stond er een vacaturebank 

van de Fancy Fair in de ROAC kantine en werden er loten verkocht. De Fancy Fair vierde dit jaar het 

50 jarig bestaan en dit werd een groot succes met veel plezier voor jong en oud. ROAC heeft een 

donatie van € 7.345,00 ontvangen waar we zeer dankbaar voor zijn. 

Eind augustus zijn er weer dikke brokken verkocht. Hoewel er dit jaar meer zakken waren 

ingeslagen, waren ze toch weer allemaal uitverkocht. Dit feit laat zien dat het geslaagd was. 

Daarnaast was het ook een gezellige middag en/of avond voor de jeugd, wat ongetwijfeld ook met 

de patatmaaltijd te maken had.  

 

Voor het jaarlijkse teamkaarten was veel animo. In een bomvolle kantine ging team De Zonnebloem 

met de winst aan de haal.  

 

De busreis naar een voetbalwedstrijd uit de eredivisie ging dit seizoen naar Breda. Uiteindelijk 

gingen er zelfs twee bussen. Het Avondje NAC stond op de bewuste zaterdagavond in het teken van 

NAC – Utrecht. NAC had sportief gezien een slecht seizoen en de kansloze 0-4 nederlaag op deze 

avond was misschien wel het dieptepunt. Gelukkig mocht dit de pret in de bussen niet drukken, 

waar het een mooi feestje was. Hierdoor kijkt iedereen terug op een mooie avond.  

In de tweede editie van het badmintontoernooi waren er iets minder deelnemers dan het jaar 

ervoor. Toch was het met 64 deelnemers een erg mooi toernooi. Voor een volle tribune werd de 

finale gespeeld, waarna iedereen nog even bleef hangen om onder het genot van een drankje na te 

praten in de kantine.  

 

Bij het vrijwilligersfeest in februari werd voor hetzelfde concept gekozen als het jaar ervoor. 

Sponsor De Vergulde Vos verzorgde voor een gereduceerd tarief de catering, waar ook de Supporters 

van ROAC nog een bijdrage aan hebben geleverd. Na afloop konden we concluderen dat het een 

zeer geslaagd feest was waar alle bezoekers hebben genoten van het eten en de sfeer.  

 

Ook het biljarttoernooi begint een traditie te worden. Voor het derde jaar op rij werd dit door de 

biljarttak georganiseerd. Door elke deelnemer een handicap te geven hadden ook de minder ervaren 

deelnemers een kans om te winnen. Leuk om te zien was dat dit ook gebeurde en dat er ook veel 

deelnemers waren vanuit andere sporttakken van de vereniging.  

 

De Hanepoelloop op Hemelvaartsdag had dit jaar een andere route dan de traditionele routes. In 

plaats van over de Zuidweg, ging de route dit jaar over het Joop Zoetemelkpad en langs de molens. 

Naast dat dit een mooie route is, waren er dit jaar minder vrijwilligers langs de weg nodig om het 

verkeer te regelen. De afstand van 10 Engelse mijl stond niet meer op het programma. Het was 

goed om te zien dat er veel inschrijvingen waren voor alle onderdelen: de 6 km, de 11 km en de 

wandeltocht. Ook de positieve reacties waren leuk om te horen, helemaal omdat de route dit jaar 

anders was. Complimenten aan het Hanepoelloopcomité.  



Met een recordaantal van 135 deelnemers kijken we terug op een succesvolle jeugdolympiade. Voor 

veel kinderen was dit weer het leukste weekend van het jaar. Iets om als club en Olympiadecomité 

trots op te zijn. 

 

Voor de overige elftallen eindigt het seizoen steevast met het Toernooi om het Slechtste Team van 

ROAC. ROAC 6 kreeg deze twijfelachtige eer na de finale ter verliezen. Zij organiseren het volgende 

seizoen dus de barbecue. Iets wat ze meteen goed konden afkijken van ROAC 4, wat zij dit jaar 

voortreffelijk deden.  

 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen bij het realiseren van alle activiteiten. Alle 

vrijwilligers, de Supporters van ROAC, de sponsors en natuurlijk de bezoekers.  

 

Namens de Commissie Activiteiten,  

Wout van Zeil 

  



Jaarverslag commissie badminton SV ROAC  
Seizoen 2018/2019 

Het tweede seizoen badminton bij SV ROAC heeft weer vele mooie momenten opgeleverd. 

Allereerst zijn we natuurlijk bijzonder trots, dat het seniorenteam, bestaande uit Demian, Daniël, 

Suus, Eva en invaller Marco, kampioen is geworden in hun klasse. Hierdoor mochten ze meedoen aan 

de regionale kampioenschappen. Helaas konden ze de succesreeks niet voortzetten, al scheelde het 

weinig. Maar door het kampioenschap hebben ze wel promotie gemaakt naar een hogere klasse. We 

wensen ze veel succes. In het voorjaar heeft een mannenteam nog meegedaan aan de 

voorjaarscompetitie. Demian, Daniël, Marco, Ashram en Jan-Jasper konden helaas niet voorkomen, 

dat ze als laatste eindigden.           

 

In seizoen 2018/2019 hebben we voor de laatste keer jeugdcompetitie oude stijl gespeeld: tien 

wedstrijden in het voorjaar. Omdat we een qua leeftijd en niveau, zeer uiteenlopende 

jeugdafdeling hebben, konden we geen complete teams maken met onze eigen jeugd. Omdat we dit 

probleem al in het begin van het seizoen signaleerden, hebben we contact gezocht met SMASH’70, 

een recreatieve vereniging uit Woubrugge. Zij zijn geen lid van de badmintonbond en kunnen hun 

jeugdleden dan ook geen competitie laten spelen. Na een aantal gesprekken en een paar 

proeftrainingen, zijn we de samenwerking aangegaan.  

 

De kinderen uit Woubrugge speelden onder de vlag van SV ROAC competitie samen met onze jeugd. 

Deze samenwerking is zo goed bevallen, dat we komend seizoen op dezelfde voet verder gaan. De 

twee jeugdteams van afgelopen seizoen hebben wisselende resultaten geboekt. Het team in de 

opstapcompetitie onder 15 ( bestaande uit Loïs, Maud, Sil, Guusje, Bram, Dante en invaller Sem) 

zijn op de laatste plaats geëindigd. Ze hebben enorm hun best gedaan en we zagen heel veel 

vooruitgang.  

 

Het andere jeugdteam bestond uit alleen maar jongens (Roel, Pim, Jareth, Chris, Edwin en invaller 

Sem). Dit team speelde in de jongenscompetitie onder 15. Er zijn heel wat pittige wedstrijden 

gespeeld, maar ze zijn uiteindelijk derde geworden. Een knappe prestatie. 

 

In seizoen 2019/2020 gaan we in onze regio de jeugdcompetitie veranderen. We starten in 

september met een pilot, waarin de jeugd op een andere manier wedstrijden gaat spelen. Dit wordt 

uiteraard geëvalueerd en daarna wordt besloten op welke manier we de competitie in 2020/2021 

definitief gaan invullen. In het voorjaar van 2020 wordt nog jeugdcompetitie oude stijl gespeeld.  

In december 2018 hebben we het jaar wederom afgesloten met een badmintontoernooi. Helaas wel 

wat minder deelnemers dan in 2017, maar het werd alsnog een heel gezellige avond. In de finale 

stonden Marco en Zillah tegenover Ashram en Aarushi. Na een spannende wedstrijd gingen Ashram 

en Aarushi er met de eerste prijs vandoor.  

 

In juni hebben we het seizoen nog afgesloten met wat extra activiteiten. Eva en Dammes hebben 

gymlessen verzorgd op de Kinderbrug. Handbaltrainer Kees heeft de badmintonjeugd een 

uitdagende en zeer vermoeiende handbaltraining gegeven. En als kers op de taart een 

badmintonclinic door twee topspelers uit de Nederlandse eredivisie. Nick Fransman en Jordy Hilbink 

hebben een fantastische seizoensafsluiting verzorgd.  

Op naar volgend seizoen! 

 

De commissie badminton 

Angelique van den Berg 

Joyce Evers 

Eva Willebrands 

Suus van den Berg 

  



Jaaroverzicht s.v. ROAC afdeling biljart 2018/2019. 
Beste leden van s.v. ROAC, 

 

Ik wil met jullie graag delen hoe het met ons biljarters het seizoen 2018/2019 is verlopen. 

Helaas is Martien Biemans ons ontvallen. Martien heeft vele jaren met veel plezier, op een hoog 

niveau, gebiljart. Door zijn lichamelijke beperkingen ging het de laatste jaren niet meer vanzelf, 

maar hij bleef altijd komen en had het zeer naar zijn zin. Wij zullen zijn aanwezigheid en humor 

missen. 

 

Hoe is het met onze biljartteams gegaan? 

In de driebanden competitie hebben wij met 3 teams gespeeld. Het driebanden groot team, dat zijn 

thuiswedstrijden buiten de deur moet spelen, heeft in de competitie goed meegedraaid. Het is 

altijd mooi om te zien hoe die mannen de patronen op de grote tafel spelen. De 2 driebanden klein 

teams hebben op de dinsdagavonden de thuiswedstrijden in ons mooie clubhuis gespeeld. Beide 

teams hebben in hun poules goed meegespeeld en zijn net onder de topteams geëindigd. 

Wij hadden het afgelopen jaar ook weer 3 teams in de dagcompetitie. Zij spelen op de 

vrijdagmiddag een competitie met 40 teams in het district Rijn- & Veenstreek. De competitie is 

verdeeld in 2 delen en het doet mij goed te vermelden dat het s.v. ROAC B team de tweede helft 

van de competitie heeft gewonnen. Een mooie prestatie. 

 

De onderlinge competities op de woensdagmiddag, donderdagmiddag en donderdagavond zijn ook 

weer druk bezocht. Er wordt goed gespeeld en het sociale element wordt zeker niet vergeten. In de 

dagcompetitie, die alleen libré spelen, is Cor Turk de winnaar geworden. In de avondcompetitie 

heeft Jaap van Velzen, na een spannende strijd, het driebanden gewonnen. Bij de spelsoort libré 

heeft onze Cor Turk opnieuw gewonnen.  

Tijdens de jaarvergadering van de biljarters zijn de prijzen uitgereikt en zijn Els de Vetten, Ria 

Diseraad en Leen Schrijvers in het zonnetje gezet voor het vele werk wat zij voor ons, biljarters, 

hebben gedaan. 

 

Voor de derde maal het open s.v. ROAC biljartkampioenschap georganiseerd. Met 38 deelnemers is 

het weer een mooie en zeer gezellige strijd geworden. Op de eerste zaterdag heeft de selectie 

plaats gevonden en op de tweede zaterdag is met 16 deelnemers de finale gespeeld. Na een 

verbeten strijd is Koos de Jong de nieuwe kampioen geworden, met Gerard Koek als tweede en Hans 

Weenink als derde. Al met al waren het weer 2 mooie middagen waar wij met veel plezier op 

kunnen terug kijken. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Al met al kunnen wij weer terug kijken op een mooi seizoen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn en 

of haar bijdrage aan de behaalde successen. 

 

Groeten, 

Jos Heemskerk 

  



Jaarverslag commissie Binnensporten SV ROAC 
Seizoen 2018/2019 

Dit seizoen zijn er behoorlijk wat veranderingen geweest bij de afdeling binnensporten. Allereerst 

was er de stop van de lessen op maandagavond. Met een nieuwe trainster op de woensdagavond 

werd er een nieuwe start gemaakt voor deze groepen.  

 

Halverwege het seizoen hebben we afscheid genomen van commissievoorzitter en bestuurslid Meie 

Starre. Het blijkt heel moeilijk te zijn om opvolging te vinden, dus voorlopig worden de taken 

waargenomen door de voorzitter van de commissie Badminton, Angelique van den Berg.  

Aan het eind van het seizoen hebben we ook afscheid genomen van commissielid Inge. We bedanken 

Meie en Inge voor hun inzet de afgelopen jaren. 

 

Het was het jaar van afscheid nemen: trainsters Nok en Jeanice stopten beiden in juni 2017. Hun 

lessen werden overgenomen door Ginny op de woensdagavond. In juni 2018 stopte Kim met de 

kleutergym. Ook deze lessen worden vanaf komend seizoen overgenomen door Ginny.  

Afgelopen seizoen zijn er weer judo-examens gehouden. Alle deelnemers zijn weer een stapje 

verder. Goed gedaan! 

 

Ook de kaag en Braassem-wedstrijden zijn voor de jeugd van SV ROAC zeer succesvol verlopen. Er 

zijn mooie prijzen binnengehaald door onze leden. Uiteraard een woord van dank naar onze 

trainster Caroline, die dit wederom in goede banen heeft geleid. In april 2020 is de volgende editie 

van deze wedstrijd.  

 

Voor komend seizoen zal er nog wel een verandering worden doorgevoerd op de vrijdagochtend. De 

les bodymix, gegeven door trainster Zillah, zal komen te vervallen. Hierdoor zal er een verschuiving 

plaatsvinden: 9.30 uur tot 10.30 uur pilates en van 10.30 tot 11.30 uur gym+.  

We hopen op een sportief en mooi jaar. 

 

Commissie binnensporten, 

Angelique van den Berg (interim) 

Sabrina van der Vlugt 

Wendy Turk 

Inge Huigsloot 

Ingrid van der Geest 

  



Jaarverslag 2018-2019 Commissie Communicatie  
In het seizoen 2018-2019 hebben de volgende personen zitting in de commissie: Roy van der Hulst, 

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 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 zeven 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 2018 – 2019 

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 2018 - 2019 haar negende 

editie en is wederom in kleur gedrukt. 

 

Presentatiegids. In het najaar van 2018 is voor de vijfde maal een presentatiegids uitgebracht.  

 

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. Dit systeem is in het 

inmiddels goed ingeburgerd.  

  



Jaarverslag ROAC handbal seizoen 2018-2019 
Algemeen 
De handbalcommissie bestond dit jaar uit de volgende personen; 

 Ronald de Jong (voorzitter) 

 Joyce van der Poel (wedstrijdsecretaris) 

 Hans van Klink (scheidsrechters) 

 Lisa Langezaal 
 

Er is dit seizoen 9 keer vergaderd met de handbalcommissie, iedere keer daags voorafgaand aan de 
vergaderdata van het hoofdbestuur. Om de twee vergaderingen sloten Kees Toonen en Marieke 
Stammes aan voor input vanuit de selectie en de jeugd.  
 
In september 2018 is er een bijeenkomst geweest voor de jeugdleden en hun ouders om het seizoen 
toe te lichten. Eind 2018 vonden de eerste teambesprekingen plaats, en aansluitend hierop heeft de 
trainers/coach vergadering plaatsgevonden. In maart hebben er nog extra teambesprekingen 
plaatsgevonden voor de selectie, om het seizoen te evalueren.  
 
Omdat Lisette vorig jaar gestopt is als secretaris, en we nog geen opvolging voor haar hebben 
kunnen vinden, vangt Ina haar werkzaamheden achter de schermen op. Inschrijving/uitschrijving 
van leden verwerkt Ina allemaal, hier zijn wij erg blij mee.  
 
Er zijn door ons verschillende clusterbijeenkomsten bijgewoond bij o.a. MMO en Foreholte. 
Daarnaast hebben we ook twee regiobijeenkomsten bezocht in Amsterdam en Kwintsheul 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. 
 
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 2018-2019 lukte dit echter niet en 
waren wij genoodzaakt uit te wijken naar een andere sporthal. Sporthallen de Bloemerd en de Does 
in Leiderdorp boden gelukkig ruimte en hier is op een aantal zondagen gespeeld door DS2 en de 
jeugd. We hebben DS2 een aantal zaterdagen laten spelen voorafgaand aan DS1 en verder getracht 
zoveel mogelijk de jeugd op dezelfde dag te laten spelen. Het lastige hieraan was dat de E speelt 
met latten in het doel, dus de latten moesten vanuit de Hertogshal naar de Bloemerd vervoerd 
worden en weer terug. 
 
In het eerste weekend van september stond ook de tweede editie van de Hobeon Cup op het 
programma; een toernooi op zondag voor ROAC DS1, en nog vier andere teams welke door trainer 
Kees Toonen uitgenodigd waren. Voor € 5 per persoon kon men uitgebreid mee lunchen in de 
kantine, waar heel veel gebruik van werd gemaakt. Er waren scheidsrechterkoppels aanwezig, 
bekers voor de winnaars en presentjes voor de scheidsrechters als dank voor hun aanwezigheid. Al 
met al was dit een goede voorbereiding op het seizoen en een geslaagd evenement. De derde editie 
van het toernooi staat weer gepland. Tevens zijn de senioren in het einde van die maand op 
trainingsstage geweest naar Overloon.  
 
In september tijdens de jaarlijkse kermisweek in Roelofarendsveen heeft onze handbaltak 
meegelopen met de verenigingenoptocht. Zelfs de selectie liep mee om de handbal wat meer 
‘body’ te geven naast het grote aantal voetballers wat meeliep. We hadden naast de selectieleden 
voldoende begeleiding geregeld, flyers om uit te delen en ballen om mee te spelen tussendoor en 
daardoor liep het vanuit het handbalperspectief prima.  
 
In tegenstelling tot vorig seizoen ging de Handbalklas dit seizoen niet van start; er was op zich wel 
voldoende animo, maar veel meiden gingen naar de brugklas, hadden moeite met het 
indelen/verdelen van de tijd dus daarom is besloten de handbalklas tot nader order uit te stellen. 
Het blijft wel een agendapunt om eventueel weer op te pakken in een ander seizoen. Ter info over 
de Handbalklas; dit biedt vooral de mogelijkheid om extra trainingsuren te maken. Het 



trainingsprogramma bij de Handbalklas heeft een individueel karakter. De doelstelling van de 
trainingen is vooral gericht op het vergroten van de individuele motorische en handbalvaardigheden.  
 
Dit seizoen zijn we voor het eerst gestart met een senioren midweeks team, ook wel ‘de 
recreanten’ genoemd, onder enthousiaste leiding van Gerda Elstgeest. Omdat het erg lang geleden 
was dat we zo’n team hadden, is van tevoren een overleg geweest met deze dames betreffende hun 
verwachting voor het seizoen, hoe vaak ze wilden spelen, hoogte van de contributie, etc. Er is 
besloten ze in te schrijven voor een hele competitie, echter na publicatie van het 
wedstrijdprogramma is besloten dit terug te draaien naar een halve competitie zodat er minder 
wedstrijden gespeeld hoefden te worden. De dames hebben aangegeven niet te willen gaan trainen 
op vaste basis, wel is aangegeven vanuit het bestuur dat ze, mits de hal beschikbaar is, gewoon 
kunnen gaan trainen als ze dit wensen.  
 
Halverwege het zaalseizoen bleek dat we dusdanig veel E-leden hadden, dat we wel van start 
konden gaan met twee E-teams op het veld, dit is ook gerealiseerd.  
 
In juni heeft de jeugd meegedaan met Jeugdolympiade, en een aantal senioren zijn leidster 
geweest tijdens dit weekend. Het was wederom een succes.  
 
Na jaren van trouwe sponsoring stopte Hobeon als hoofdsponsor van de damesselectie en kwam 
Pompebled daarvoor in de plaats, met prachtige nieuwe tenues voor DS1. Voor DS1 en DS2 kwamen 
er nieuwe trainingspakken, echter bleek al gauw dat de jacks van mindere kwaliteit waren dan dat 
we van Hummel gewend waren, dit werd opgepakt door Rob v/d Geest en zo kregen we aan het 
einde van het seizoen nieuwe jacks.  
 
Voor het seizoen 2019-2020 hebben we in totaal 5 jeugdteams ingeschreven en ter voorbereiding 
hierop is in juni door Marieke en Joyce een inventarisatie gemaakte van alle tenues en teamtassen. 
Hoeveel hebben we nog, en wat moet erbij? Op basis hiervan zijn er een aantal nieuwe shirts en 
broekjes aangeschaft zodat alle teams in september 2019 complete tassen hebben en een tenue 
voor iedereen.  
 
Er zijn veel activiteiten georganiseerd ten behoeve van het aantrekken van nieuwe jeugdleden. 
Kees heeft veel trainingen gegeven op scholen in de gemeente en als afsluiter hiervan zouden er 
schoolhandbaltoernooien georganiseerd worden, echter kon dit door te weinig commitment vanuit 
de basisscholen helaas toch niet plaatsvinden.  
 
Helaas hebben we aan het einde van dit seizoen afscheid genomen van Lisa als bestuurslid. We 
hebben nog geen opvolger voor haar kunnen vinden. Voor de selectie hebben we een aantal 
afmeldingen voor volgende seizoen; Elsa is in april vertrokken voor een wereldreis van een jaar, en 
Marit en Loes zijn allebei zwanger van hun derde kindje. Cynthia van Klink (DS2) is ook in 
verwachting. Daisy van Wijngaarden is de liefde achterna gereisd en in het verre Marknesse gaan 
wonen.  
 
Froukje de Winter was jarenlang de verzorgster van DS1, en gedurende het seizoen gaf ze aan dat 
dit haar laatste seizoen zou zijn als verzorgster. Ze had heel duidelijk aangegeven geen cadeau te 
willen, maar liever een boom. ‘Een boom?’ Was onze reactie. Ja, een boom. Waarom ook niet. 
Ronald heeft een mooie boom geregeld welke geplant is tussen de twee handbalvelden in. We 
hebben hier foto’s van gemaakt, op een kaart af laten drukken en iedereen hier iets op laten 
schrijven. Froukje was er ontzettend blij mee. Hoe wrang is het, dat dan op zondag 12 mei ons het 
vreselijke bericht bereikte dat Froukje plotseling is overleden. De boom is nu een hele bijzondere 
herinnering aan Froukje geworden.  
 

  



Trainers  / coaches 
Op het veld zijn we alleen gestart met de jeugd (D1, E1, F1), voor de tweede helft veld kwam hier 
een vierde team bij (E2). Er waren 6 teams in de zaal (DS1, DS2, DS1MW, D1, E1, F1) Deze teams 
zijn gedurende het seizoen gecoacht en getraind door: 

 

Team Coach Trainer(s) 

DS1 Kees Toonen Kees Toonen 

DS2 Kees Toonen Kees Toonen 

D1 Moeders van Sara en Myrthe Gwen Hoogenboom, Femke de Jong 

E1 & E2 Ouders van Celia, Kyra en Cato Marieke Stammes, Inge v/d Hoorn, 
Renee de Jong 

F1 Ouders van Liz en Saar Kirsten de Jong, Lieke  

 
 
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 Elsa en Joyce. Marije heeft te kennen 
gegeven liever te willen spelen en niet meer te keepen.  
 
Verslag per team 
DS1 
ROAC 1 komt in het zaalseizoen 2018-2019 uit in de 1e klasse, na degradatie in het seizoen 2017-
2018. De voorbereiding van het seizoen begint al met een divers “overzomerprogramma”. Dit wordt 
erg gewaardeerd en het is leuk om in teamverband ook andere sporten te beoefenen. Ook spelen we 
diverse oefenwedstrijden en zijn we met z’n allen, gezamenlijk met DS2, in september op 
trainingsweekend geweest. In oktober start de competitie en alhoewel we in het begin van het 
seizoen nog moeizaam op gang komen, komt daar verandering in om en nabij de jaarwisseling. 
ROAC Dames 1 is namelijk vanaf 2019 ongeslagen thuis. ROAC DS1 speelt aanzienlijk betere 
wedstrijden thuis en heeft zich hierdoor weten te herpakken in de competitie en heeft haar drie 
doelstellingen weten te bereiken. Dit waren (1) ongeslagen thuis zijn in 2019 (2) de minst 
gepasseerde verdediging zijn in het seizoen 2018-2019 én (3) eindigen bij de eerste 6. DS1 eindigt 
namelijk officieel op plaats nummer 4 in de competitie. Door samenwerking, hebben we uiteindelijk 
een goed resultaat neergezet. Naarmate het seizoen vorderde ging het steeds beter met het team, 
en het spelplezier én fanatisme speelt de boventoon – zo werd iedere winnende wedstrijd 
afgesloten met een leuke selfie in de kleedkamer met het team! Op naar voortzetting in het 
volgend seizoen! 
 
Afzeggingen einde seizoen; Daisy van Wijngaarden, Loes Verdel, Marit van der Star, Elsa van der 
Meer, Jasmijn Stins 
 
DS2  
Vorig jaar was al besloten om niet meer buiten te spelen, maar alleen in de zaal te starten. Op 
basis van de ervaringen van de poule van vorig seizoen, werd besloten om ook dit jaar in te 
schrijven voor de regio Noord-Holland, 2e klasse. Er werd inderdaad gespeeld tegen heel veel 
onbekende verenigingen, in nog onbekendere plaatsen. Wel heel erg leuk en afwisselend. Helaas 
was er voor dames 2 nog geen coach gevonden, dit werd grotendeels waar mogelijk opgevangen 
door Kees Toonen. Vanwege de bezetting van de selectie hebben veel meiden ieder weekend 
dubbele wedstrijden gespeeld, wat wel erg pittig was. Dit hield ook in dat de teamsamenstelling 
van DS2 erg wisselend was en dat maakt het er niet makkelijker op. Het was een wisselend seizoen, 
met her en der een mooie overwinning.  
 
Afzeggingen einde seizoen; Cynthia van Klink, Laura Hoogenboom 
 

  



DS1MW 
Dit seizoen zijn we voor het eerst weer op recreatief niveau gaan handballen. Het team was 
samengesteld uit allerlei dames die nog maar net een paar jaar gestopt zijn of al heel lang. 
Iedereen had er veel zin in en van tevoren hebben we een paar keer getraind. We hadden de 
beschikking over 2 keepers, 18 spelers en een coach! Coach Gerda had een hele indeling gemaakt 
wie wanneer en op welke positie zou spelen, iedereen had er veel zin in! 
 
De eerste wedstrijd was uit bij Gemini in Zoetermeer, het was even wennen want in deze 
competitie speel je blijkbaar 2x 25 minuten in plaats van 2x 30 minuten. Dit zorgde voor wat 
hilariteit bij afloop van de 1e helft (oh zijn we al klaar dan?), die we overigens al met 07-03 
voorstonden. De eindstand was in ons voordeel 14-04! Hoppa de 1e winst was binnen! 
3 weken later mochten we thuis tegen Stompwijk’92. Goed handballende tegenstanders, maar ook 
deze wedstrijd waren we de betere en wonnen (nadat we met rust 5-5 gelijk stonden) met 13-07. 
Voor sommige dames was het even wennen, het was hun 1e wedstrijd sinds jaren. Bij de begroeting 
werd er door een enkeling nog OASE geroepen in plaats van ROAC en bij een penalty voelde 
niemand zich gelijk geroepen om deze te nemen. Maar dit was geen belemmering op de eindstand, 
het zorgde juist voor nog meer hilariteit. In de kleedkamer werd na afloop van deze wedstrijd al 
gekscherend “winterkampioenen” geroepen.... 
 
Half januari mochten we uit naar Savosa in Barendrecht, wat een eind rijden en dan ook nog in de 
file terechtkomen.... Maar ook dit bleek weinig invloed te hebben op onze kwaliteiten want de 
punten waren binnen dankzij een overtuigende winst met 16-06! Amper 2 weken daarna moesten 
we uit bij WHC in Den Haag, zij hadden ook alles nog gewonnen, het kon zomaar een pittig potje 
worden. En dat was het ook in deze sporthal waar een vieze muffe droge lucht hing en de WHC 
dames bleken te beschikken over een betere conditie, ze waren nog sneller dan onze dames en 
hadden een goede afronding. Waar het benutten van de kansen bij ons wat achterbleef, scoorden 
zij met regelmaat. Helaas het 1e verlies van deze competitie met 16-09 van een tegenstander die 
duidelijk vaker trainen dan ons (wij verdachten sommige ervan ook nog in de reguliere competitie 
wekelijks actief te zijn....). 
 
Het verlies tegen WHC was alweer vergeten bij de volgende thuiswedstrijd, Savosa 3 werd met 14-
07 opgerold om vervolgens hetzelfde te doen met EHC drie weken later. In een leuke gezellige 
wedstrijd wonnen we weer, nu met 18-09! 
 
Een weekje later hebben we een oefenwedstrijd gespeeld tegen een team van Foreholte, deze 
dames waren erg goed, toch konden we best lang bij blijven en verloren we met 23-16.  
De laatste wedstrijd van dit seizoen hebben we uit gespeeld bij Oliveo in Pijnacker.  
Door blessures, zieken en andere verhinderingen gingen we met 1 wissel op pad. Een leuke 
wedstrijd die eindigde in een gelijkspel, 22-22.  
 
We zijn als 2e geëindigd in deze competitie, een goed eindresultaat voor een eerste seizoen in een 
team waar niet iedereen altijd met elkaar heeft gespeeld, dat was wel eens wennen. Maar het was 
ook leuk om te zien hoe soepel iedereen het spelletje weer oppakte en alle vroegere teamgenoten 
elkaar weer blindelings wisten te vinden. Onder leiding van coach Gerda en aanmoediging van de 
geblesseerden en andere familieleden en vrienden hebben we een leuk eerste seizoen gespeeld. 
Iedereen had er zin in, er werd fanatiek maar ook met plezier gehandbald en niet geheel 
onbelangrijk: veel gelachen! Deze competitievorm is iedereen goed bevallen en we gaan volgend 
seizoen weer door. Helaas nemen we vanwege blessures en zwangerschappen toch afscheid van een 
paar dames, gelukkig blijven er nog genoeg over om een team samen te stellen.  
 
Afzeggingen einde seizoen; Anouk Hoogenboom, Anne Verdel, Annemieke Looijenstein, Viola 
Rietbroek, Linda van Zoen, 
 
Handbal Jeugd: D1, E, F1 
Afzeggingen einde seizoen D1: geen  
Afzeggingen einde seizoen E: geen 
Afzeggingen einde seizoen F1: Lieke Starre, Gemma Blauw 
 

  



Scheidsrechters 
Scheidsrechters NHV Wedstrijdsport – leveringsplicht 2x: Natasja den Elzen (koppel) Esther van 
Velzen (solist) en Hans van Klink (solist) 
 
Scheidsrechters Breedtesport ROAC teams 
- DMW: Hans van Klink, Natasja den Elzen, Danielle den Elzen, Maroesjka v/d Boog 
- D jeugd: Hans van Klink, Elsa van der Meer, Melissa Boere, Marieke Stammes 
- E jeugd: Hans van Klink, Lois van der Meer, Inge Castelein 
- F jeugd: Hans van Klink, Lisa Langezaal, Marije van der Poel, Laura Hoogenboom, Femke de 

Jong, Loes Verdel.  
 
Samenvatting  
- Aan het begin van dit seizoen scheidsrechters kwijt geraakt aan indeling Technisch Kader (Kees 

Toonen). Dit betrof Inge van der Hoorn, Femke de Jong, Renée de Jong en Gwen Hogenboom. 
Bij nood bleven zij wel beschikbaar.  

- De tijdswaarneming bij de wedstrijden van DS1 was goed, steeds zaten er twee mensen achter 
de tafel.  

- Start april opleiding scheidsrechter E-jeugd ging niet goed; Lieke van Rijn kan niet op zondag, 
vandaar dat er op zaterdag 22 juni pas gestart kan worden met de opleiding.  

 
Gestopt met fluiten 
Loes Verdel en Elsa van der Meer 

 
 
 

  



Evaluatie seizoen 2018 – 2019; 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 180 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 promotiefeest mede mogelijk 

gemaakt door de SvR. Dit met daarnaast ook de ondersteuning van de gebruikelijke festiviteiten. 

Ook in het clubhuis zijn en worden mede met ondersteuning van de SvR extra voorzieningen 

aangebracht om de sfeer te verhogen, denk daarbij onder andere aan de fotocollage. 

 

 
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. De promotie van het eerste voetbalteam heeft geleid tot 

extra belangstelling voor de vereniging, zowel vanuit de pers als ook vanuit het bedrijfsleven.  

 

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.  

  



Activiteiten sponsorcommissie seizoen 2019 – 2020 en begroting 
1. Inleiding 

Voor het nieuwe seizoen heeft de commissie sponsoring als opdracht om het sponsorbeleid verder 

uit te bouwen vanuit het idee dat sponsoring bij s.v. ROAC betekent dat een bedrijf de vereniging 

steunt bij haar rol als aanbieder van actieve en passieve recreatie voor een ieder die dat in onze 

gemeenschap wil, mogelijk te maken. 

Daarbij behoort s.v. ROAC voor sponsoren een betrouwbare partner te zijn, die afspraken nakomt 

en sponsors de aandacht geeft die zij verdienen. 

 
2. Begroting 2019 - 2020 

In het seizoen 2018 - 2019 heeft de sponsoring samen met de SvR de vereniging een inkomstenbron 

van ruim € 44.651,- (plus € 9.000, - voor SvR) opgeleverd. Deze inkomsten waren iets meer dan 

begroot. Voor het nieuwe seizoen wordt begroot de opbrengsten van de sponsoring, exclusief SvR, 

te houden op € 45.000,-. Van dat bedrag is 10% beschikbaar voor specifieke activiteiten ten behoeve 

van sponsoren, maximaal dus € 4.500, -. 

Daarnaast heeft de vereniging kosten voor het onderhoud van de reclameborden en de andere 

uitingen op het sportpark en in het clubhuis. De kosten te stellen op € 4.500,-. 

 

Het netto resultaat van de sponsoring zou in het nieuwe seizoen dus uit moeten komen op € 

36.000,-. Dit bedrag is exclusief de begrote opbrengst van de SvR van € 9.000,-. 

 

Wij zullen dit seizoen, ook weer het sponsordiner en een bezoek aan een topamateurwedstrijd in de 

regio organiseren voor onze sponsoren. 
 

  



Jaarverslag seizoen 18/19 commissie vrijwilligers 
Enkele jaren geleden hebben we een systeem opgezet om overzichtelijk te krijgen wie er 

vrijwilligerswerk wil doen als leden bijdrage en ook wat de leden willen doen, wie afkoopt en wie 

vrijstelling krijgt. (vrijstelling is vanaf 65 jaar).  

 

We werken nu een aantal seizoenen met dit systeem. Van een paar commissies is er 1 commissielid 

die verantwoordelijk is voor het inzetten en bijhouden van de vrijwilligers. In theorie werkt de lijst 

prima. Echter blijft het steken op de communicatie in bepaalde commissie en de nauwkeurigheid 

van het bijhouden. Ook afgelopen seizoen is voorgekomen dat leden wel vrijwilligerswerk gedaan 

hadden maar dat dit niet genoteerd was. Leden reageren hierdoor soms geïrriteerd. Ook is dit 

vervelend voor degene die de lijst wel goed gebruiken en bijhouden. Dit blijft dan ook het grootste 

aandachtpunt. 

 

Binnenkort zal opnieuw een inventarisatie gemaakt worden zodat duidelijk wordt wie welk 

vrijwilligerswerk uitvoert en wie benaderd kan worden om een taak uit te voeren. 

 

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Een vereniging heeft vrijwilligers hard nodig voor allerlei 

werkzaamheden. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren. De verantwoordelijkheid 

voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk ligt bij iedereen; het bestuur, de commissies en vooral ook 

bij de leden.  

 

Hieronder de resultaten van wat er tot nu toe gebeurt per seizoen. De gegevens van het laatste 

seizoen zijn niet up to date; deze worden niet gepubliceerd omdat dit een vertekend beeld kan 

geven.   

 

 

Seizoen 2015/2016: 

 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 

 

Seizoen 2016/2017 

 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 

 

 

Seizoen 2017/2018 

 Vrijstelling Afkoop Vrijwilligers Vrijwilligerswerk 
gedaan 

voetbal 1 38 297 202 

handbal 0 7 52 32 

binnensporten 11 23 131 85 

biljart 29 0 6 1 

 
  



Verslag VGM seizoen 2018-2019 
Er is dit seizoen een nieuwe AED aangeschaft. Deze is bereikbaar wanneer het clubhuis of sporthal is 

geopend. 

 

Er is een advertentie uitgezet bij Hoge School Leiden voor de verzorging op zondag. Helaas hebben 

we daar nog geen reactie op gehad. 

 

Sven Hoogenboom is aangenomen op de opleiding Fysiotherapie en heeft een contract gekregen bij 

Fysiotherapie Alkemade. Hij is onder leiding van Jan de Koning het spreekuur op dinsdag gaan 

begeleiden. Helaas is Sven ook weer gestopt met de opleiding Fysiotherapie. Hij heeft het jaar wel 

afgemaakt. Jan de Koning garandeert dat het komende seizoen fysiotherapie in de ruimte te vinden 

is op dinsdag en hij achter een opvolger van Sven aangaat. Ook denkt hij mee over de verzorging op 

de velden.  

 

Het openen van een praktijk op het sportpark voor een aantal dagdelen is als een optie besproken. 

De ruimte is verbouwd, veranderd en verbeterd. 

 

Er is een EHBO-cursus gegeven door Kees Hartog waarop vooraf ingeschreven moest worden.  

 

Gedurende het seizoen is er veel gesproken over de aanpak van alcohol gebruik bij jeugd. Er is met 

de gemeente gesproken over dit probleem en hoe de aanpak zou moeten zijn. Om een juiste 

persoon te vinden voor een voorlichtingsavond valt nog niet mee.  

Er is contact gelegd met de juiste personen om een IVA-cursus te gaan doen. (Instructie 

Verantwoord Alcohol schenken). 

 

Er is geen aparte ontruimingsoefening gehouden. Dit willen we volgend jaar weer onder de aandacht 

brengen bij de vrijwilligers en barbezetting. 

 

Froukje de Winter stopte in het seizoen met de verzorging bij de handbalselectie. Niet veel later is 

zij overleden. In haar herinnering is een boom geplaatst, zoals zij dat graag wilde. 

 

 

Begroting en planning voor seizoen 2019-2020 
Het komende seizoen verwachten wij de volgende uitgaven te hebben: 

 

de fysiotherapeuten 40 weken x 35 Euro = 1.400 Euro.  

Aanvulling op EHBO koffers +- 200 Euro 

 

Er zal ernaar worden gestreefd om een ontruimingsoefening uit te voeren. Vooraf moet dan de 

ontruimingsinformatie worden gemaild aan de barmedewerkers. 

 

De verzorgers van de selectie elftallen is een attentiepunt. Er zal verder gezocht worden naar 

geschikte personen. Er zal gerouleerd worden inclusief een persoon van fysiotherapie Alkemade.  

Fysiotherapie Alkemade zal op dinsdagavond aanwezig zijn tijdens het spreekuur voor alle leden van 

s.v. ROAC.  

 

IVA-cursus zal worden gedaan door de juiste personen. 

 

Elk seizoen zullen de EHBO koffers worden nagekeken.  

 

Er wordt een hoofdstuk aangemaakt over het alcohol en drugsbeleid van s.v. ROAC in het informatieboekje. 
 

  



Verslag commissie voetbalzaken seizoen 2018/2019 
In het seizoen 2018/2019 heeft de commissie 10 maal vergaderd.  

 

In het seizoen waren er 6 seniorenteams heren, waarvan 2 selectie, 1 zaalvoetbalteam en een 

dames seniorenteam. 

 

Beide selectieteams hebben dit seizoen bijzonder goede prestaties geleverd hetgeen ROAC 1 in de 

nacompetitie zelfs promotie heeft opgeleverd naar de 1e Klasse.  

Bijna het hele seizoen op de 2e plaats gestaan en met 14 gelijkspelen is de nacompetitie gehaald, 

dat is al een prestatie op zich.  

 

ROAC 2 heeft helaas de beslissende wedstrijd voor promotie verloren, maar desondanks kunnen we 

spreken van een uitstekend seizoen. 

 

ROAC 1 zaal heeft zicht gehandhaafd. 

 

De selectietrainers Hein Lelieveld en Yorick Boon, dit jaar beide voor het derde jaar voor de 

selectie, zijn er wederom in geslaagd te voldoen aan de doelstelling. Ook het seizoen 2019/2020 

staan zij weer voor de groep. Hein heeft dispensatie voor 1 jaar trainerschap in de 1e Klasse, in de 

loop van het seizoen zal blijken of er maatregelen genomen moeten worden voor het volgende 

seizoen. 

 

Bij de lagere elftallen is het 6e wederom winnaar geworden van de strijd om het “slechtste team”.  

 

Het damesteam heeft een mooi seizoen kunnen met kampioenschap kunnen afsluiten. Vier 

wedstrijden voor het eind van de competitie kon op eigen veld het kampioenschap worden gevierd. 

 

Verslag jeugdvoetbalzaken 2018/2019           

Dit jaar bestond de commissie jeugdvoetbalzaken uit 5 personen met hun eigen 

verantwoordelijkheid. 

Wij zijn bij de jeugd gestart met dertien teams, waaronder de MO13, een team dat in haar 

competitie weer heel behoorlijk heeft gepresteerd. 

Helaas zijn er dit jaar geen kampioenen of bekerwinnaars te melden.  

 

  



Jaarverslag 2018 - 2019, opleidingscoördinator 
 

In het seizoen 2018/2019 hebben we totaal 6 stagelopers bij ROAC stage gelopen.  

1 student voor het HBO en 2 voor het MBO niveau 4 sport en bewegen. Waarvan 1 zich tijdens het 

seizoen heeft terug getrokken, wegens het stoppen van zijn studie. Deze stages zijn gelopen bij de 

jeugdvoetbalteams als voetbal trainer. 

Daarnaast hebben 3 middelbare school scholieren hun maatschappelijke stage gelopen bij ROAC, als 

trainer of als ondersteuning bij de jeugd olympiade. 

 

Bob van der Hoorn, 

Opleidingscoördinator 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


