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Jaarverslag secretaris sv Rohda ’76 seizoen 2014-2015. 
 
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Bij de jeugd zijn een aantal kampioenschappen gevierd en 
ons vlaggenschip is gepromoveerd naar de 3e klasse. Vele leden van Rohda ’76 hebben zich ook dit 
seizoen ingezet in een commissie, of als trainer, leider, schoongemaakt, bardienst gedraaid, en zo 
kan ik nog wel even doorgaan.  
Gelukkig hebben we dit seizoen weer een aantal (ouders van) leden bereid gevonden om 
vrijwilligerswerk op te pakken, waardoor commissies redelijk bezet waren, twee jeugdtoernooien 
gehouden zijn en diverse acties/activiteiten zijn geweest. Wij zijn echter nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers voor meerdere commissies. 
 
Samen kunnen we veel bereiken en het is mooi om te zien dat de club steeds meer ‘leeft’. 
 
In dit verslag wordt een korte samenvatting gegeven van de meest relevante zaken van het seizoen 
2014-2015: 
 

Aantal spelende leden: 
Peilmoment oktober 2014. 
Senioren  128 leden verdeeld over 7 teams  
Vrouwen    29 leden verdeeld over 2 teams  
A junioren    33 leden verdeeld over 2. teams   
B junioren    35 leden verdeeld over 2 teams (incl. meisjes B team) 
C junioren     77 leden verdeeld over 5 teams (incl. meisjes C team )  
D pupillen    58 leden verdeeld over 4teams  
E pupillen    59 leden verdeeld over 6 teams (incl. meisjes E team) 
F pupillen    32 leden verdeeld over 4 teams  
Ukkies       2 leden   
Zaalvoetbal    34 leden verdeeld over 5 teams  
Vrijdagavond    12 leden 
   
Totaal                           499 leden 
 
Ereleden     9 leden. Tijdens het seizoen zijn twee ereleden (ome Dirk en tante Corry) 

       overleden. 
Vrijwilligers  150 leden 
 
Dit zijn 17 spelende leden minder dan een jaar eerder.  De afname van het aantal leden doet zich 
voor bij senioren en zaal. De jeugd is stabiel. In de loop van het seizoen is het aantal leden gestegen. 
Er zijn een D 7tal meisjes en 2 F teams gestart. Daar staat tegenover dat een vrouwen team is gestopt 
tijdens het seizoen.   
  

Resultaten: 
 
Resultaten: 
Kampioenen:  E4M,C3 



 

 
Jaarverslag secretaris 2014-2015 Pagina 2 van 6 

 
 

 
 
 
 
 
Trainers: 
Alle teams konden minimaal 1x per week trainen en de selectie teams 2x per week.  
Helaas werd onze A1 trainer Eddy Sousiay ziek, dit werd opgelost door Hans Lipsius en Ard 
Hoogendoorn.  
 
Een aantal trainers gaan volgend seizoen (14/15) weer door, maar er zijn ook een aantal nieuwe 
trainers bijgekomen en een aantal vertrokken.  Alle jeugdteams zijn voorzien van een trainer, 
waardoor alle jeugdteams vanaf 2014-2015 nu 2x per week  kunnen trainen.  
Ook zijn er voor zowel de senioren selectiekeepers als alle jeugdkeepers aparte keeperstrainers. 
Vooral  Ard Hoogendoorn heeft hier veel tijd ingestoken om dit rond te krijgen. Hartelijk dank 
hiervoor.  
Veel trainers  zijn in het nieuwe seizoen gebleven of zijn een andere taak gaan invullen. Nieuw bij de 
jeugd als trainer Willem van Vegten voor de B- selectie en terug van weggeweest Marcel van der 
Neut die de D-pupillen samen met Rick van der Moolen en Jan Geert van Asselt voor hun rekening 
nemen. En Hein Stockmann is aangetrokken voor het meisjesvoetbal hij traint de MA1 & MC1. 
 

Financiën: 
De kascommissie heeft naar aanleiding van de controle en de bevindingen decharge verleend aan 
penningmeester Kees de Jong voor seizoen 2014 – 2015. En tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
de begroting 2015 – 2016 goedgekeurd door de leden. 
 

Jeugdcommissie: 
Tegen het eind van het seizoen  heeft Marc Pieterse de rol van Nelleke Hoogendoorn als bestuurs-
gedelegeerde overgenomen en is tevens jeugdvoorzitter geworden. Evelyn Valk en Ehrhard van Dijk 
hebben zich toegelegd op respectievelijk secretariaatszaken toernooien. 
Ook dit jaar zijn er weer thuistoernooien voor de jeugd georganiseerd. De toernooien zijn een groot 
succes geworden dankzij Ehrhard, Evelyn en de vele vrijwilligers die  geholpen hebben.  Helaas heeft 
Marc Pieterse vanwege drukke werkzaamheden moeten besluiten om te stoppen als jeugdvoorzitter, 
Jan Willem Both wordt voorgedragen als zijn opvolger, ook Jasmina Mujic is toegetreden tot de 
jeugdcommissie zij zal de taak van wedstrijdsecretaris D,E,F voor haar rekening nemen. 
 
Gonneke Slappendel heeft de taak van de wedstrijdsecretariaat  meisjes op zich genomen, en Arjan 
van Veen die van de A,B,C. junioren.   
 
De vertrouwde gezichten,  Ard en Arjan hebben weer veel geregeld, georganiseerd en af en toe moet 
improviseren om alle jeugdleden heel veel plezier aan hun wedstrijden en trainingen te laten 
beleven. Allen hartelijk dank voor jullie inzet.  
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Sponsoring & PR: 
 
Na een aantal jaren van moeizame omstandigheden hebben we het afgelopen jaar weer een 
positieve lijn in kunnen zetten. Het aantal sponsoren groeit gestaag en nagenoeg alle sponsorgelden 
konden worden geïnd. Onze speciale dank daarvoor gaat uit naar de penningmeester, die hiervoor 
verantwoordelijk is. 
De focus op uitbreiding van het aantal (kleine) sponsoren hebben we ook in het seizoen 2014-2015 
doorgezet. Daarmee hebben de risico’s gespreid en de basis gelegd voor uitbreidingsmogelijkheden 
in de toekomst. 
De groei en het enthousiasme van de Rohda Business Club zorgt voor meer betrokkenheid bij Rohda 
en biedt een goede kans om extra sponsorgelden binnen te halen. Dank hiervoor gaat uit naar Erik 
Dijk als initiator en kartrekker van de RBC. 
Leuke extra’s zijn de acties van de Vriendenloterij en de Jumbo, waar we veel aandacht aan hebben 
besteed. Afgelopen jaar samen goed voor ca. 6500 euro aan extra sponsorinkomsten. Deze acties 
lopen ook dit seizoen door. Wij danken afzwaaiend sponsorcommissielid Benjamin Rutjens speciaal 
in deze. Door zijn inzet zorgt de Vriendenloterij jaarlijks voor een mooie opbrengst. 
 
De dagelijkse uitvoer van de externe communicatie via persberichten, de website en sociale media is 
al jarenlang in de goede en betrouwbare handen van Ad van den Herik en Kees van der Wilk. Onze 
dank gaat uit naar hen.  Richting eind van het seizoen wordt in samenwerking met Comm.On 
communicatie gewerkt aan een nieuwe website, die op het moment dat u deze leest online is. 
 

Terreincommissie: 
Deze commissie zorgt er steeds weer voor dat de accommodatie er keurig verzorgd bij ligt. Het 
snoeiwerk, opruimen terrein, het verzorgen van de velden, het repareren van een slot, ontstoppen 
van een toilet, enz. enz. vergt veel inspanning van onze mannen met een zekere leeftijd . Hartelijk 
dank!  
De klusjesdag stond in het teken van het afmaken van het terras tussen de kleedkamers en veld2. 
Vooraf aan de klusjesdag was al veel grondwerk verzet. Het bestraten bleek een stuk uitdagender 
dan vooraf gedacht. Op deze dag is besloten om het bestraten over te laten aan professionals en 
zoveel mogelijk voorbereidend werk te doen. Het terras is voor aanvang van het nieuwe seizoen 
bestraat.  
Door tekort aan tegels konden de laatste stukjes (pad langs veld 2 en tussen kleedkamer 5 en 
containers) niet direct bestraat worden. 
 Eind van het seizoen is gestart met de renovatie van ons hoofdveld. De aannemer heeft, onder 
toeziend oog van onze terreincommissie, het werk uitgevoerd. 

 
Barcommissie: 
De barbezetting is een grote zorg geworden. Al jaren is het moeilijk om vrijwilligers te vinden die 
regelmatig bardienst willen draaien maar dit seizoen is het dieptepunt bereikt. Gert van Asselt, 
Jolanda de Vries en Wim van de Kraan zetten alle zeilen bij en daardoor draait de bar nog door.  
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Omdat dit niet langer kan is er overleg tussen bestuur en barmedewerkers om onze leden aan te 
spreken om zich in te gaan zetten voor de werkzaamheden achter de bar. Het barschema wordt goed 
in elkaar gezet alleen verzaken nog te veel teams hun taak en dat heeft gevolgen voor de 
barbezetting.  Door een intensieve benadering van vrijwilligers is er een lichte toename in het aantal 
vaste medewerkers merkbaar. 
Deze lijn zullen we door moeten zetten om de bar weer actief te krijgen. Vanuit het bestuur en de JC 
zal er op gelet worden dat de teams die ingedeeld staan ook daadwerkelijk hun verplichtingen 
nakomen.  
In december wordt de huidige situatie en aanpak geëvalueerd en vervolgens zal bepaald worden of 
de huidige aanpak voldoende is of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden. In elke 
bestuursvergadering is de bar een punt op de agenda. Dit geeft aan hoe belangrijk het is voor onze 
vereniging. De barinkomsten zijn hard nodig voor de exploitatie. De roep om vrijwilligers zal dus 
blijven. 

 
Club van Honderd: 
In 2014-2015 droeg de CvH € 25.000 bij in de kosten van de 2 nieuwe kleedkamers en het terras 
langs veld 2. De algemene ledenvergadering van de CvH besloot op 26 maart 2015 de 
contributieopbrengst van 2015 te bestemmen voor het realiseren van een stenen opslagruimte voor 
ballen en materialen. De opbrengst van de kalenderactie van eind 2014 wordt daar nog aan 
toegevoegd. Sinds vele jaren kende het bestuur van de CvH een mutatie. Secretaris Piet 
Spannemaker stapte over naar het hoofdbestuur van de vereniging. Dennis Lutjes volgde hem op. 
 

Schoonmaakcommissie: 
Elke maandag is er overdag en ’s-avonds een aantal vrijwilligers druk met het schoonmaken van ons 
gebouw. Velen leden vinden het vanzelfsprekend dat de kantine, wc’s en kleedkamers elke week 
weer schoon zijn, maar ook dit gaat niet vanzelf. Yvonne Koelewijn coördineert het schoonmaken 
van het clubgebouw en Arie Plomp coördineert het schoonmaken van de kleedkamers en buiten. Alle 
vrijwilligers die helpen ons mooie complex schoon te houden, willen wij hiervoor hartelijk danken.  
Wij vragen dan ook vriendelijk of elk lid zijn of haar bijdrage kan leveren door zijn eigen rommel op te 
ruimen en de kleedkamers na gebruik zo schoon mogelijk achter te laten. Ook hier kunnen we nog 
wel wat hulp gebruiken. Geef je op bij Yvonne of Arie. 

 
Acties en activiteiten: 
De activiteitencommissie bestaat momenteel uit Claire Kortbeek, Diana Jansen, Tim van Rijn en 
Patrick Hans. 
Deze commissie heeft ook dit seizoen diverse leuke activiteiten georganiseerd met behulp van een 
aantal vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor, want ook met deze activiteiten proberen we steeds weer 
een positieve en gezellige sfeer te creëren. Een aantal activiteiten die georganiseerd zijn:  
Seizoensopening rondom de 1e thuiswedstrijd van het eerste. 
Sinterklaas voor de allerkleinste was een groot succes. De nieuwjaarsreceptie is weer ingevuld met 
een clinic gegeven door de selectie voor de jeugd  en voor de A,B jeugd en senioren was een 5*5 
toernooi en een wedstrijd oud Rohda ‘80 –er jaren tegen oud Rohda ’90-er jaren, 
Deze opzet was geslaagd en de opkomst was heel goed. 
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Bel actie van de dames om leden te werven voor de Vriendenloterij, gekoppeld aan Rohda om extra 
inkomsten binnen te krijgen, dit heeft weer een behoorlijk aantal nieuwe leden opgebracht.  
De vrijwilligersavond die dit jaar in het teken stond van de Grote Rohda Quiz, gepresenteerd door Esli 
Westmaas en Jeroen Kok om de vrijwilligers met elkaar te betrekken en om elkaar beter te leren 
kennen. Ook deze avond was zeer succesvol en gezellig.  
 
De nacht van Rohda gehouden voor  C en D was ook een groot succes. Ook hebben we dit  seizoen 2 
zeer succesvolle loterijen gehad, waarvoor wij alle sponsoren hartelijk willen danken voor  het 
schenken van de cadeaus  voor de loterij. 
In juni was het sponsortoernooi met daaraan gekoppeld een eindfeest. Deze warme dag was druk 
bezocht. Deze dag was echt een groot succes. 

 
Bouwcommissie & financiële commissie 
Nadat de kleedkamers in gebruik genomen zijn is de bouwcommissie ontbonden. Er is afgesproken 
dat er weer een bouwcommissie samengesteld zal worden als er vanuit bestuur een wens is om 
bouwkundige activiteiten van enige omvang op te starten. 
Parallel aan het ontbinden van de bouwcommissie is ook de financiële commissie ontbonden. Ook 
hiervoor geldt dat deze commissie weer opgezet wordt als er bouwactiviteiten zijn. 
 
Accommodatie en onderhoud van de gebouwen hebben een vast agendapunt gekregen in de 
bestuursvergadering en vallen onder de verantwoordelijkheid van Arjan Griffioen.  
 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een meerjaren plan voor onderhoud van de gebouwen en het 
terrein. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor nieuwbouw van het ballenhok en de 
materialenopslag. Ook het vervangen van de huidige installatieonderdelen van de gebouwen voor 
duurzame oplossingen is een actueel punt.  
 
Vanuit het bestuur is besloten om de leden via berichten op de site en vermelding tijden de ALV op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van onderhoud en nieuwbouw. Als er 
plannen zijn die uitgevoerd moeten worden zullen de benodigde commissies weer opgezet worden. 

 
Bestuur: 
Het bestuur bestond vanaf de ALV 2014 in november uit de volgende mensen: 
Voorzitter Arjan Griffioen 
Penningmeester Kees de Jong 
Secretaris Nelleke Hoogendoorn 
Voetbal technische zaken en senioren Piet Spannemaker 
Sponsoring 
Gedelegeerde jeugd 

Coen van Meijeren 
Marc Pieterse 

Acties/activiteiten Claire Kortbeek 
Barzaken         …………. 
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Marc Pieterse is rond juli gestopt als jeugdvoorzitter, Jan-Willem Both wordt voor zijn functie 
voorgedragen. Claire Kortbeek is aan het eind van het seizoen gestopt met de activiteitencommissie. 
Deze bestuursfunctie willen we opheffen en vragen hiervoor de ALV voor toestemming. Voor wat 
betreft barzaken is er nog een  functie vacant. 
 
Rest mij nog alle vrijwilligers en sponsors die het afgelopen seizoen op welke manier dan ook hun 
bijdrage geleverd hebben aan de club hartelijk te danken voor hun inzet.  
 
 
 
Bodegraven, november 2015 
 
Nelleke Hoogendoorn 
Secretaris 
s.v.Rohda’76 
 
 
 
 
 


