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Jaarverslag secretaris sv Rohda ’76 seizoen 2013-2014. 
 
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Bij de jeugd zijn een aantal kampioenschappen gevierd en 
ons vlaggenschip is gedegradeerd naar de 4e 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 beter bezet waren, twee jeugdtoernooien 
gehouden zijn en diverse acties/activiteiten zijn geweest.  
 
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 
2013-2014: 
 

Aantal spelende leden: 
Senioren  134 leden verdeeld over 7 teams  
Vrouwen    31 leden verdeeld over 2 teams  
A junioren    31 leden verdeeld over 2 teams   
B junioren    57 leden verdeeld over 4 teams (incl. meisjes B team) 
C junioren     72 leden verdeeld over 5 teams (incl. meisjes C team )  
D pupillen    58 leden verdeeld over 5 teams (incl. meisjes D 7tal team) 
E pupillen    47 leden verdeeld over 5 teams  
F pupillen    45 leden verdeeld over 5 teams {incl. meisjes F7tal team} 
Ukkies       9 leden   
Zaalvoetbal    39 leden verdeeld over 5 teams  
Vrijdagavond    12 leden  
Totaal                          516 leden  
Dit zijn 13 spelende leden minder dan een jaar eerder. Met name bij de B. junioren neemt het aantal 
sterk af, een toestroom van nieuwe leden zien we met name bij de Meisjes C junioren en Jongens C  
en bij de E & F pupillen   
We zien een lichte daling van aantal jongens en een behoorlijke stijging van het aantal meisjes.  
  
Aantal overig leden: 
Ereleden      9 leden 
Vrijwilligers  150 leden 
 

Resultaten: 
 
Kampioenen:  Rohda C1,C4, E1, Vrouwen-1  
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Trainers: 
Alle teams konden minimaal 1x per week trainen en de selectie teams 2x per week.  
Halverwege het seizoen is afscheid genomen van een jeugdtrainer, Lucas Gans. Zijn functie is 
overgenomen door Hans Lipsius, waardoor er geen training is overgeslagen.  
 
Een aantal trainers gaan volgend seizoen (14/15) weer door, maar er zijn ook een aantal nieuwe 
trainers bijgekomen en een aantal vertrokken. Bij de jeugd gaan de meeste trainers een ander team 
trainen dan dit seizoen. Bijna 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 Wijno Verweij en Ard Hoogendoorn hebben hier veel tijd ingestoken om dit rond te krijgen. 
Hartelijk dank hiervoor.  
 
Voor het seizoen 2014-2015 zien we een aantal  vertrouwde maar ook nieuwe gezichten. Eddy 
Souisay (A1) , Paul Kooistra (B1), Esli Westmaas en Tom Kleuver (C1),   Wim Bruiniks (A2 & C2), 
George, Arjan, Jeremy (C3/4)  Ard Hoogendoorn (tijdelijk D1), Jaco Bouwman (D1), Rick, Jan-Geert, 
Jeremy (D3/4) en E & F trainers zijn Onno van der Have, Ard Hoogendoorn, Peter v Velzen,  Eddie 
Plomp, Jacob van de Wolk, René Jansen en Jan Zaal     en keeperstrainer Marcel Jansen.                                                                                                                                                                             
De MB1: wordt getraind door Bojan Lazic en Luuk Samsom, en MC1: Daisy Nap, Ilonka Waaijer.  Boris 
van Es is de nieuwe trainer  van het 1e, Arjan Blom de trainer van het 2e. Bij de Vrouwen  is Bojan 
Lazic de trainer, hij wordt geassisteerd door Patrick Piket en  Manon Saakstra.  
 

Financiën: 
Kees de Jong heeft dit seizoen voor het eerst het penningmeesterschap voor zijn rekening genomen. 
Bianca Hart en Maarten Nagtegaal hebben de contributie-inning en administratie verzorgt. Hartelijk 
dank!  
Afgelopen jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 53.876,-. Hierin begrepen € 
45.671,- aan opbrengsten m.b.t. nieuwbouw kleedkamers. Genormaliseerd resultaat laat een positief 
resultaat zien van € 8.205,-. Dit is een kleine toename t.o.v. vorig seizoen. Gezien de 
economische omstandigheden mogen we hiermee tevreden zijn. 
 

Jeugdcommissie: 
Tegen het eind van het seizoen heeft Marc Pieterse de rol van Nelleke Hoogendoorn als 
bestuursgedelegeerde overgenomen en is tevens jeugdvoorzitter geworden. Evelyn Valk en Ehrhard 
van Dijk hebben zich toegelegd op respectievelijk secretariaatszaken en 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. 
 
Gonneke Slappendel heeft de taak van de wedstrijdsecretariaat meisjes op zich genomen, Arjan van 
Veen die van de A,B,C junioren. Gezocht wordt nog naar een wedstrijdsecretaris D,E,F pupillen.  De 
vertrouwde gezichten Wijno, 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.  
 
 
 



 

Jaarverslag secretaris 2013-2014 Pagina 3 van 6 

 

 
 
 
 
 
 
De jeugd technische commissie bestond dit jaar uit Ard (ABC junioren), Ehrhard (DEF pupillen), Hans 
(DEF pupillen) en meisjes is overgenomen door alle 3, met Ard Hoogendoorn als 
eindverantwoordelijke. Gebleken is echter voor goeie communicatie dat het beter is om technische 
zaken bij 1 persoon te houden, vandaar dat voor het nieuwe seizoen Ard Hoogendoorn dit weer voor 
zijn rekening neemt. 
 
Evelyn Valk is aan het einde van het seizoen gestopt bij de jeugdcommissie, gelukkig blijft zij wel bij 
de vereniging betrokken door samen met Ehrhard van Dijk de toernooien te blijven verzorgen.  
 

Sponsoring & PR: 
De huidige economische omstandigheden zorgen voor terughoudend bij bedrijven als het gaat om 

sponsorbudget. Ook is er een verhoogd risico op faillissementen, wat soms een forse derving van 

sponsorinkomsten met zich meebrengt. Daarom heeft de sponsorcommissie dit jaar gefocust op 

uitbreiding in de breedte. Dat zorgt voor minder risico voor nu en meer kans op uitbreiding voor 

later.  

Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe sponsoren: 

Optie 1, Studio Veelenturf, Comm.On, Projectburo Rijnland, Ko van Daalen en Van Tol Retail. 

Zeer verheugd zijn wij met de opkomst van onze Rohda Business Club. Deze leuke groep 

ondernemers die Rohda een warm hart toedragen is het afgelopen seizoen onder leiding van Erik Dijk 

doorgegroeid naar stabiele club van circa 30 leden. En het effect hiervan is direct merkbaar voor 

Rohda. Naast een substantiële toezegging voor de bouw van de kleedkamers heeft het galadiner van 

de RBC ruim € 4000,- opgehaald, eveneens voor de bouw van de kleedkamers. 

Al met al is de sponsorportefeuille redelijk stabiel gebleven en kunnen we terugkijken op een goed 

jaar. Mede ook dankzij de (financiële) inbreng van hoofdsponsor Rabobank Rijn en Veenstromen en 

overall jeugdsponsor Taxi Hoogenboom. Wij zijn beide bedrijven zeer erkentelijk voor de positieve 

samenwerking, net als alle andere lokale ondernemingen die verbonden zijn met onze vereniging.  

Dankzij Ad vd Herik staan er vrijwel wekelijks stukjes in de (plaatselijke) media over Rohda ’76. Niet 

alleen wedstrijdverslagen van Rohda 1, maar ook andere interessante zaken die bij Rohda 

plaatsvinden. 

Ook het vele werk van onze webmaster Kees vd Wilk is noemenswaardig. Dankzij zijn inzet is onze 

website altijd up-to-date en staan alle foto’s ’s avonds nog op Facebook. Ad en Kees: hartelijk dank 

voor jullie enorme inzet! 

Terreincommissie: 
Deze commissie zorgt er steeds weer voor dat de accommodatie er keurig verzorgd bij ligt. Het 
snoeiwerk, opruimen terrein en kleedkamers, het verzorgen van de velden, het repareren van een 
slot, ontstoppen van een toilet, enz. enz. Het sproeien van de velden in de zomerperiode is vanaf 
seizoen 2014-2015 een stuk eenvoudiger en minder arbeidsintensief. In de zomer is het trainingsveld 
en veld 2 voorzien van een beregeningsinstallatie. Veld 1 volgt in 2015. 
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Barcommissie: 
Aan het begin van het seizoen zijn een aantal vrijwilligers bijgekomen die als vaste barmedewerker of 
als invalkracht willen helpen. Coördinatie van de barcommissie is overgenomen door Jolanda de Vries 
en Sebastiaan Koolmees van Rob Barendrecht. In de loop van het seizoen zijn er ook weer een aantal 
vaste barmedewerkers gestopt. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die regelmatig of af en toe 
een bardienst op zaterdag of doordeweeks ’s avonds willen draaien. Gelukkig zien we regelmatig 
bekende gezichten achter de bar,  Diana, Cheryl Gert, Heleen, Irma, Jeroen, Jennifer, Jolanda, Karen, 
Petra, Wim, Yvonne en hartelijk dank voor jullie inzet. Vanaf januari heeft Wim van der kraan het 
inkopen over genomen van Jolanda de vries.  
 
Aan het begin van het seizoen zijn de verkoopprijzen aangepast, hierdoor is de marge verbeterd. 
Aan het einde van het seizoen zijn de gesprekken gestart met (nieuwe) leveranciers. De effecten 
hiervan zien we aan het einde van dit seizoen terug. 
 
Sebastiaan heeft aan het einde van het seizoen moeten besluiten om zijn bestuursfunctie barzaken 
neer te leggen. Het lukt het niet om zijn werk te combineren met de nodige uurtjes vrijwilligerswerk. 
Sebastiaan bedankt voor je inzet en we gaan op zoek naar een opvolger.  

 
Club van Honderd: 
In totaal heeft de CvH € 25.000, -  bijgedragen aan de bouw van de nieuwe kleedkamers. En met de 
contributieopbrengst van 2014 helpt de CvH mee het terras te financieren. Ad, Piet en Marcel 
hartelijk dan voor jullie inzet en ga zo door, want zonder de CvH zouden er op ons mooie complex 
minder faciliteiten zijn dan waar we nu gebruik van maken. 
Piet gaat zijn plek in de CvH inwisselen voor het bestuur, dus wie wil Piet opvolgen en Rohda 
voorzien van financiële armslag om ons complex te verbeteren.  
 
Schoonmaakcommissie: 
Elke maandag zijn er overdag en ’s avonds zijn Yvonne, Arie, Ben, Geertje, Hans, Joke, Marja, Piet, 
Ria, Teun en Rolf  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, hartelijk dank.  
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, Nelleke Hoogendoorn, 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, mede dankzij de cadeaus weer geregeld door 
Kees vd Wilk. Kees van de Wilk heeft eind december een zeer geslaagd Dart toernooi geregeld wat 
heel  professioneel opgesteld was. Kees hartelijk dank hiervoor. 
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De nieuwjaarsreceptie is weer ingevuld met een clinic gegeven door de selectie voor de C, D, E en F 
jeugd  en voor de A,B jeugd en senioren was een 5*5 toernooi. 
Deze opzet was geslaagd en de opkomst was heel goed. 
Bel actie van de selectie om leden te werven voor de Vriendenloterij, gekoppeld aan Rohda om extra 
inkomsten binnen te krijgen, dit heeft een behoorlijk aantal nieuwe leden opgebracht.  
De vrijwilligersavond die dit jaar in het teken stond van de Grote Rohda Quiz, gepresenteerd door Esli 
Westmaas om de vrijwilligers met elkaar te betrekken om elkaar beter te leren kennen. Ook deze 
avond was zeer succesvol en gezellig. 
In juni was het sponsortoernooi en daaraan gekoppeld het eindfeest. Deze warme dag was druk 
bezocht. Buiten stond een podium met muziek van Patrick Hans, als zanger hebben we Jeroen Kok 
van het 1e kunnen strikken en er is een loterij gehouden, wat ook als leuk ervaren werd. Deze dag 
was echt een groot succes. 

 
Bouwcommissie & financiële commissie 
In december 2013 is er groen licht gegeven om te starten met de bouw nadat de financiële middelen 
beschikbaar zijn gekomen. Hiervoor uiteraard dank aan iedereen die hieraan zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen.  
In januari zijn we eindelijk daadwerkelijk gestart met de bouw van de twee nieuwe kleedkamers.  
Onder supervisie van Van den Oudenrijn, maar ook door de inzet van een aantal trouwe vrijwilligers 
was er al snel voortgang zichtbaar. Met name Maarten Ouwendijk heeft hierin tijdens de uitvoering 
een cruciale rol gehad.  
Doordat er bijna geen winter ingetreden is, was het voor de bouwcommissie mogelijk om zonder al 
te veel vertraging de kleedkamers in het voorjaar wind- en waterdicht te krijgen. Dit betekende dat 
er vrij snel kon worden gestart met de afbouw; hier is door vrijwilligers (Jacob, Arthur, Dave) het 
tegelwerk uitgevoerd en heeft Ehrhard de elektra en verlichting verzorgd.  
 
Nadat ook Teun van der Steen zijn steentje heeft bijgedragen om de kleedkamers strak in de lak te 
zetten, hebben we uiteindelijk op 11 oktober j.l. de kleedkamers feestelijk kunnen openen.  
Zo zijn er binnen een jaar bouwen twee schitterende kleedkamers verrezen, een resultaat om trots 
op te zijn. 
Daarnaast zijn we financieel ‘binnen de lijntjes’ gebleven en hebben we alle werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. Dit had niet mogelijk geweest zonder de vindingrijkheid van de bouwcommissie en de 
inzet van onze vrijwilligers. 

 
Website & sociale media: 
De website ziet er verzorgd en overzichtelijk uit, en er komen regelmatig nieuwe onderwerpen bij. 
Maar het meest belangrijke van de website is dat deze zeer actueel wordt gehouden door Kees van 
der Wilk. Wij willen dan ook Kees hartelijk bedanken voor zijn inzet. 
 
Via twitter (@ROHDA76) en facebook.com/Rohda76 houden een aantal vrijwilligers je op de hoogte 
van de vele gebeurtenissen die bij Rohda plaatsvinden. Ook tussenstanden, uitslagen en actie foto’s 
van vele teams worden hierop gemeld.  
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Bestuur: 
Het bestuur bestond vanaf de ALV 2013 in november uit de volgende mensen: 
Voorzitter Arjan Griffioen 
Penningmeester Kees de Jong 
Secretaris Nelleke Hoogendoorn 
Voetbal technische zaken en senioren Eddie Plomp 
Sponsoring 
Gedelegeerde jeugd 

Coen van Meijeren 
Nelleke Hoogendoorn 

Acties/activiteiten Claire Kortbeek 
Accommodatie en bouw Ton Böhmer  
Barzaken         Sebastiaan Koolmees 
 
In mei is Nelleke vanwege prive redenen gestopt met haar activiteiten voor de jeugd en zijn haar 
taken in de zomer overgenomen door Marc Pieterse die ook tevens jeugdvoorzitter van de 
Jeugdcommissie is geworden. Sebastiaan heeft voor de zomer bekend gemaakt dat  hij niet 
voldoende tijd heeft voor de barzaken vanwege zijn werk, waardoor deze functie vacant is geworden. 
Ton Bohmer heeft ook aangegeven te stoppen aan het eind van dit seizoen vanwege te weinig tijd. 
Deze bestuursfunctie komt daarmee in het nieuwe seizoen te vervallen. Eddie maakt zijn 
bestuurstermijn vol en voor zijn functie stelt Piet Spannemaker zich beschikbaar. 
 
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 2014 
 
Nelleke Hoogendoorn 
Secretaris 
s.v.Rohda’76 


