
JAARVERSLAG 2021-2022 
 

Algemeen:  
Het seizoen 2021/2022 werd tot en met maart 2022 nog gedomineerd door de continu wisselende 
corona voorschriften. Het steeds maar weer aanpassen van deze maatregelen kostte veel tijd en 
inzet.  
Met name het scannen van de QR codes, het verplicht dragen van mondkapjes en houden van 1,5 
meter afstand stuitten nog wel eens op wat weerstand. Ondanks de voorschriften en maatregelen 
die moesten worden genomen is het afgelopen seizoen, na een periode van twee jaar waarin als 
gevolg van corona de competitie een aantal keer is stil gelegd, de volledige competitie na een 
periode van twee jaar weer volledig uitgespeeld. Terugkijkend mogen we concluderen dat dankzij de 
medewerking van velen en het begrip bij de bezoekers van het sportpark, alles zonder grote 
incidenten is verlopen.  
 
Tijdens de ALV van 29 januari 2022 heeft het bestuur ingestemd met de herbenoeming van Henk 
Hogervorst (voorzitter) en de benoeming van Ruby Keimling (secretaris). Tijdens de ALV van 9 juni 
2022 heeft het bestuur afscheid genomen van Aad van der Niet (penningmeester) en Leo Kruithof 
(vicevoorzitter). Als dank voor hun jarenlange inzet zijn de bestuursleden gehuldigd. Tijdens deze 
vergadering heeft de ALV ingestemd met de toetreding van Martin Broekhof, Martin Bruchner, Alfred 
van der Plas en Bas Scheer tot het algemeen bestuur. 
 
Wij zijn aan het einde van het seizoen een aantal weken aan de slag gegaan om de kantine en het 
businesshome een nieuw gezicht te geven. Met hulp van architectenbureau Van Egmond, 
Schildersbedrijf Hus en een groot aantal vrijwilligers zijn we erin geslaagd om met kleuren en nieuw 
meubilair de ruimtes sfeervol en gezellig te maken. Een speciaal woord van dank daarom aan Piet de 
Ridder, Leen van der Niet, Ben Looren de Jong, Leen Gieling, Koos Scheerstra, Willem Plug, Bas van 
den Berg, Peet Martens en Herman Korbee. 

 

Financiën: 
Het seizoen 2021 – 2022 was op financieel gebied wederom een bijzonder jaar, met name 
vanwege opnieuw een lockdown in de wintermaanden. De sterke financiële positie als 
gevolg van een zuinig begrotingsbeleid, trouwe leden en sponsors en de overheidssteun 
hebben geleid tot een positief resultaat voor het seizoen 2021 – 2022. De belangrijkste 
elementen voor de vaststelling van de jaarrekening en overige financiële stukken zijn: 

• De jaarrekening sluit met een positief resultaat. 

• De kostenplaatsen jeugd en vereniging sluiten positief, maar de selectie negatief na 
verwerking van het resultaat kantine. 

• De opbrengsten zijn sterk beïnvloed door een gedeeltelijke sluiting van de 
horecavoorzieningen in de wintermaanden door een lockdown, het annuleren van het 
Gala en het niet houden van een veiling met als opbrengst voor de jeugd. 

• De compensatie via de regelingen van de overheid hebben een positief effect gehad op 
het resultaat. 

• Aan de ALV zal worden voorgesteld om de saldi toe te voegen aan de daarvoor 
bestemde voorzieningen en het Eigen Vermogen en daarnaast de voorziening selectie te 
gebruiken voor het negatieve resultaat voor de kostenplaats selectie. 

 



Jeugd: 
Gelukkig kenmerkt het seizoen 2021-2022 zich als het seizoen waarbij corona minder invloed heeft 
gehad op het competitieverloop van de jeugdteams. Er is weer lekker gevoetbald. Omdat de KNVB 
tegenwoordig 2, soms 3 of 4 competities binnen een seizoen organiseert kan je nauwelijks meer 
spreken van kampioenschappen van teams. Wel zijn er veel periodekampioenen geweest. 
 
Het aantal jeugdleden is helaas door corona de laatste jaren wat afgenomen. Ook de ingevoerde 
nieuwe leeftijdscategorieën helpen niet het spelplezier te vergroten. In categorieën van 2 jaar 
(vroegere A, B, C, D, E en F) zijn de kwaliteitsverschillen onderling wat kleiner dan nu, waarbij er voor 
ieder jaar een categorie is. Daar proberen we zo goed mogelijk mee om te gaan. 
 
Met Pasquale Hoekman zijn we het jaar met een nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen gestart. Helaas 
heeft hij aan het eind van het seizoen aangegeven de rol niet meer te kunnen combineren met zijn 
werk. Wel zijn er wat stappen gezet in de uitvoering van het Jeugdopleidingsplan 2019-2024. Er 
blijven echter nog wat grote stappen te zetten. Gelukkig hebben we Oscar Alkemade bereid 
gevonden om met ingang van dit jaar de rol van Hoofd Jeugdopleidingen ad-interim op te pakken. 
Een jongen van de club met veel ervaring op het organisatorische en uitvoerende vlak. 
 
In het seizoen 2021-2022 zijn we voor het eerst gestart met 2 Jo23 teams. 
De ervaringen zijn wat gemixt. De reisafstanden en het herindelen na een korte periode worden niet 
als positief ervaren. Daarnaast is voor met name het eerste Jo23 team de spoeling wat spelers 
betreft wat te dun gebleken. Met het aantal jeugdleden wat wij in de oudste leeftijdscategorieën 
hebben lijkt het verstandiger om alleen een competitief NW2 te houden en de betere spelers van de 
Jo23-1 daarbij te laten aansluiten.  
Omdat de reisafstanden voor de Jo23-2 groot waren zal dat team het komend seizoen als een 
gewoon seniorenteam gaan voetballen met tegenstanders uit de Bollenstreek. 
 
Gelukkig zien we een groei van het aantal leden in de Superliga. Dat betekent dat we de komende 
jaren waarschijnlijk wel weer wat meer jeugdteams mogen verwelkomen. De aantallen blijven echter 
een bron van zorg om goede selectieteams te hebben in de toekomst. Ten opzichte van dorpen als 
Lisse en Voorhout, waar slechts een club is moeten SJC en Noordwijk de voetballers delen. 
Omdat de kwaliteitsverschillen binnen de teams daarom wat groter zijn, kan de ervaring op het 
gebied van spelplezier minder zijn. Juist daarom zijn we aan het eind van het jaar geconfronteerd 
met spelers die vertrekken omdat ze meer uitdaging zagen in grotere clubs om ons heen, zoals Lisse 
en Quick Boys. 
 
Gelukkig kunnen we trots zijn op het aantal jeugdspelers dat is toegetreden tot de selectie van 
Noordwijk 1. Jongens als Sem van Oosten, Teun Zethof, Max van Duin, Ruben Marbus, Moatasim 
Elyaakoubi, Boyd van Oostrum en natuurlijk ook Emiel Wendt en Sander Bosma hebben allemaal de 
Jeugdopleiding bij vv Noordwijk gevolgd zonder ooit bij een BVO te hebben gevoetbald. We zijn wat 
dat betreft koploper in de Tweede Divisie.  
 
We zijn de evenementencommissie dankbaar voor alle activiteiten dit jaar. Vanwege de nasleep van 
corona hebben we niet op volle kracht alles kunnen organiseren wat we wilden maar voor komend 
jaar ziet het er met een vernieuwde commissie met veel nieuwe leden, goed uit. Speciale dank gaat 
naar Ellen Noppe en Emilië van Duin voor de organisatie van de Grote Club Actie. Er is dit jaar ca. 
10.000,- euro opgehaald voor de club. 
 
Ieder jaar wordt het moeilijker om ouders te vinden voor de trainingen van de kinderen. Gelukkig 
hebben we veel jeugdleden die graag een zakcentje willen verdienen en die het gat van ouders 
opvullen. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de kosten van een team. De contributie is 



slechts voldoende om de helft van alle kosten te dekken. De rest komt uit overige inkomsten als de 
kantine, verhuur van het Sportpark en de sponsors.  
 
Goed om verder te melden is dat 14 trainers een trainerscursus met goed gevolg hebben afgerond. 
De kwaliteit van ons trainerscorps heeft daarmee weer een impuls gekregen. Ook komend jaar is er 
weer een grote groep die zich laat scholen met trainerscursussen van de KNVB. 
 

Senioren: 
Vanuit het bestuur is er dit seizoen meer aandacht gegeven aan de senioren teams. We hebben 
inmiddels een actieve aanvoerders groep waar we vanuit het bestuur direct contact mee hebben. 
Alfred van der Plas is het eerste aanspreekpunt van het bestuur en Jim Glasbergen is bij de senioren 
groep naar voren geschoven als eerste aanspreekpunt. 
 
Ook het lopende jaar heeft, ieder recreatie team na volledige betaling van de contributie weer een 
kantine tegoed van 500 euro gekregen als compensatie voor de geleden schade vanwege Corona. 
Ook heeft ieder team inmiddels een eigen materiaalkar gevuld met ballen en hesjes. 
 
We zijn verder trots om te melden dat vanuit de senioren groep een feestcommissie is ontstaan die 
in samenwerking met de supportersclub voor festiviteiten zorgt rondom de derby’s van Noordwijk 1. 
Dankzij hun inspanningen hebben we prima kantine inkomsten kunnen realiseren op deze dagen. 
Ook komend seizoen gaan ze daar mee door. 
 
Alfred van der Plas gaat de relatie vanuit het bestuur richting senioren teams verder intensiveren 
door zelf alle teams te gaan bezoeken op wedstrijddagen en na afloop tijdens de 3de helft een 
luisterend oor te zijn voor goede nieuwe initiatieven. 
 
Met 2 onder 23 teams en 10 senioren teams in het seizoen 2021-2022 zien we na een jarenlange 
daling van het aantal teams weer een mooie groei. 
 

Selectie:  
Het vorige seizoen was er één die in tegenstelling tot de twee seizoenen daarvoor volledig is 
uitgespeeld. Het resultaat van ons vlaggenschip mocht er zijn. Met een keurige 7e plek op de ranglijst 
hebben onze spelers en trainers het meer dan uitstekend gedaan. Niet alleen die 7e plek op de 
ranglijst stelt ons tevreden maar vooral ook de manier waarop deze tot stand is gekomen. Met 
aanvallend voetbal en met zeven “echte” Noordwijkse jongens in de eerste selectie is iets waar we 
trots op mogen zijn. Regelmatig wordt het beleid van Noordwijk als voorbeeld genoemd door de 
media en door clubs en trainers welke actief zijn op het hoogste amateurniveau van Nederland. 
 
Ook in het huidige seizoen waarvan we inmiddels een derde deel hebben gespeeld zien de resultaten 
er goed uit. Met de winst op de toenmalige lijstaanvoerder Quick Boys en een verdienstelijk 
gelijkspel tegen de huidige titelhouder Katwijk ziet het er voor de rest van het seizoen erg hoopvol 
uit. Wij hopen minimaal de 7e plek van vorig seizoen te evenaren en wellicht zelfs te overtreffen. 
Ook dit seizoen is de “echte” Noordwijkse inbreng hoog en de verwachting is dat dit aantal op 
termijn minimaal gelijk zal blijven maar wellicht zelfs nog zal stijgen. Dit geldt niet allen voor de 
spelers op het veld. Ook de trainersstaf is uitgebreid met een “echte” Noordwijker. De volledige 
trainersstaf is woonachtig in Noordwijk en hebben hun sporen verdiend als speler in ons eerste elftal. 
De herkenbaarheid van zowel de spelers in het veld als de staf naast het veld is iets wat bij Noordwijk 
hoort en wat we blijven nastreven. 
 
Het tweede elftal heeft zich vorig seizoen keurig weten te handhaven op het hoogste niveau van 
Nederland in de reserve hoofdklasse. Dit team bestond voor meer dan 80% uit Noordwijkse spelers. 



De start van het huidige seizoen was stroef maar de weg naar boven is na een paar goede 
overwinningen ingezet. Wij hopen dat van deze talenten er wederom een aantal de aansluiting naar 
het eerste elftal gaan maken. Gezien de ontwikkeling van een aantal van deze spelers ziet het er erg 
hoopvol uit. 
 

Businessclub:  
Na een aantal jaar waarin corona spelbreker was voor veel evenementen heeft de Businessclub in 
het seizoen 2021/2022 weer een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Zo waren het Footgolf 
toernooi, Wine&Dine en de haringparty opnieuw terugkerende evenementen. Op 5 mei was de 
Businessclub gastheer van de vijfjaarlijkse Bevrijdingstaptoe van de Oranjevereniging. Een fantastisch 
en drukbezocht evenement waarbij ook veel businessclubleden aanwezig waren. Het 
presentatiemagazine van vv Noordwijk werd in augustus 2021 gelanceerd. Een nieuw en ‘eigen’ 
magazine, waarbij niet alleen de selectie maar ook de andere geledingen van de club onder de 
aandacht zijn gebracht.  
Ondanks de onzekere periode, maatregelen als gevolg van corona was er sprake van een toename 
van het aantal businessclubleden, LED- en bordsponsors. Kortom, ondanks de pandemie, kijken we 
terug op een mooi seizoen en zien we uit naar het komend jaar met meer leden, sponsors en 
evenementen! 

 

Vrijwilligers:  
Binnen de vereniging bestaat er nog steeds grote behoefte aan meer vrijwilligers. Zij zijn essentieel 
het cement van de vereniging en zorgen voor de onderlinge binding. Met het aantreden van Martin 
Broekhof als bestuurslid zal dat het komende jaar topprioriteit krijgen en een plan worden opgesteld 
om meer vrijwilligers te werven. 
 

Welzijn en Veiligheid: 
Algemeen 
Zoals aangegeven werd het seizoen gedomineerd door de coronavoorschriften en dit heeft veel tijd 

en inzet gevraagd. Als gevolg hiervan is een aantal andere zaken wat op de achtergrond geraakt. Zo 

zijn er veel VOG verklaringen verlopen, EHBO/BHV diploma’s niet meer geldig en voldoet het 

assortiment in de kantine niet meer aan de eisen van een gezonde kantine. Voldoende reden dus om 

e.e.a. op te gaan pakken.  

 

VOG 
Doordat verklaringen waren verlopen en vanwege een grote instroom van nieuwe jeugdtrainers en 

begeleiders moest een inhaalslag gemaakt worden. Er is een stappenplan opgesteld bestaande uit 4 

fasen. Het stappenplan moet einde van 2022 afgerond zijn. Inmiddels zijn fase 1 en 2 afgerond 

hetgeen betekent dat alle bestuursleden, jeugdcoördinatoren en diverse andere staffuncties 

inmiddels een positieve VOG hebben ontvangen. Fase 3 loopt nu en fase 4 gaat eind november van 

start. 

 

EHBO/BHV 
Om ook de EHBO/BHV diploma’s weer up to date te maken, is er een inventarisatie gemaakt onder 

de vrijwilligers om inzicht te krijgen wie getraind moet maar bovenal wil gaan worden. 

De planning is om eind november met deze trainingen te gaan beginnen. Daarna zal er een 

EHBO/BHV rooster gemaakt gaan worden zodat iedereen (met name op de zaterdagen) weet welke 

EHBO’ers en BHV’ers aanwezig zijn. 

 

Gezonde kantine 



Om het predicaat gezonde kantine te behouden zullen we het assortiment aanpassen om te 

blijven voldoen aan de eisen. We zullen ons door Horesca Horecavo laten adviseren bij het 

aanpassen van het assortiment en dat in samenwerking met de coördinator van de kantine 

ook meer te promoten en ook aantrekkelijker te maken om te verkopen.  

 

Normen en Waarden 

Er zijn vorig seizoen twee zaken aangedragen bij de Normen en Waardencommissie welke na 

hoor en wederhoor hebben geleid tot een advies aan het bestuur. Het bestuur heeft deze 

adviezen overgenomen en beide zaken zijn daarna tot tevredenheid van alle betrokkenen 

opgelost. 

  

Stewards 
Helaas vereisen de gedragingen van supporters bij derby’s steeds meer en vaker extra 

veiligheidsmaatregelen rondom de wedstrijden van het 1e elftal. En alhoewel er bij vv Noordwijk 

geen als risico wedstrijd bestempelde wedstrijden plaatsvinden, is het alert blijven daarop toch van 

groot belang. Van stewards wordt tegenwoordig meer gevraagd dan alleen maar het controleren van 

een kaartje. Vv Noordwijk heeft gelukkig een trouwe schare stewards maar ter versterking hebben 

we er ook voor gekozen om bij wedstrijden waar grotere aantallen toeschouwers te verwachten zijn, 

stewards in te gaan huren.  Hieruit is een samenwerking met de stichting ATC ontstaan die nu extra 

mankracht leveren tijdens druk bezochte wedstrijden. Dit neemt niet weg dat we nog steeds op zoek 

zijn naar stewards, ook om binnen deze groep vrijwilligers te verjongen.  

 

Tot slot 
Vv Noordwijk staat voor een veilig sportklimaat. Daar steken we geld en energie in! Iedereen moet 

zich veilig kunnen voelen bij ons. Maar om een veilig klimaat te creëren, te handhaven en uit te 

breiden moeten er nog veel zaken aangepakt gaan worden.  Een uitdaging voor een ieder die dit 

aanspreekt! Meld je aan als je het leuk vindt hier aan mee te werken. 

 


