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Hierbij nodigt het bestuur van de voetbalvereniging Roden haar leden uit tot het 

bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 

maandag 19 november 2018 in het clubcafé Onder de Linden. Aanvang is 20.00 uur. 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Verslag van de vergadering van 13 november 2017. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag elftalcommissie overige senioren 

6. Jaarverslag jeugdcommissie 

7. Jaarverslag zaalvoetbalcommissie 

8. Jaarverslag commissie vrouwenvoetbal 

9. Jaarverslag kantinecommissie 

10. Jaarverslag commissie clubblad en website 

11. Jaarverslag technische commissie 

12. Jaarverslag sponsorcommissie 

 

13. Verslag kascommissie: Pedro Gils, Yorrit Kalfsbeek en Reinie Neef 

 

14. Jaarverslag penningmeester. Het financieel verslag ligt op 19 november vanaf 19.00 uur ter inzage. 

 

15. Pauze 

 

16. Benoeming nieuw lid in de kascommissie voor Yorrit Kalfsbeek 

 

17. Begroting 2018/2019 

 

18. Jubilarissen 

 

19. Ereleden en Leden van Verdienste 

 

20. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster aftredend: 

Hans de Vries  (herkiesbaar)*) 

Wietse Rozema  (herkiesbaar)*) 

Henk Brink  (herkiesbaar)*) 

Bert van der Laan (herkiesbaar)*) 

Geert Oosterloo  (niet herkiesbaar) 

 

21. Rondvraag 

 

22. Sluiting 

 
*)    Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste 5 leden ondersteund, waarvan de secretaris voor aanvang van de 

vergadering schriftelijk wordt ingelicht 

Wietse Rozema, secretaris 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN V.V. RODEN, 

D.D. MAANDAG 13 NOVEMBER 2017 

 
Aanvang 20.00 uur in het clubcafé Onder de Linden; genotuleerd door secretaris Wietse Rozema  

Aanwezig waren 33 leden waaronder 6 bestuursleden.  

 

Aanwezigen volgens presentielijst: Hans de Vries (voorzitter), Wietse Rozema (secretaris), Tammo Bijl 

(penningmeester), Pieter Vos (bestuurslid), Bert van der Laan (bestuurslid), Henk Brink (bestuurslid), Jan Giezen, 

Jis Spaan, Harm Greveling, Henk Jonker, Piet de Boer , Pedro Gils, Aize Kalfsbeek, Henk Hagenauw, Yorrit 

Klafsbeek, Luink Venema, Douwe Brink, Eedse Rozema, Piet Thijs, Jeroen Scharft, Reinie Neef, Johan Bakker, 

André Steenbergen, Willie Schepers, Mirjam Vincent, Gert van Dijken, Bernard Rademaker, Jan Ensing, Geert 

Uilenberg en Aaltje Bron 

 

1: Opening: 

 

Voorzitter Hans de Vries opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt iedereen alvast 

voor zijn of haar inzet voor vv Roden en wenst een ieder een goede vergadering waarbij alle aanwezigen 

namens de vereniging drie consumpties krijgen aangeboden.  
 

2. Verslag van de vergaderingen van 7 november 2016: 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

 

Bericht van verhindering ontvangen van: Carla van Dijk, Gerard Douwes, Bart Thomas, Geert Hamstra, Marc 

Brink, Marianne Hagenauw, Bé Hagenauw, Anneke Veenstra, Bram Bos, Geert Oosterloo. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris: 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag van de elftalcommissie overige senioren: 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag van de jeugdcommissie: 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

7. Jaarverslag van de zaalvoetbalcommissie: 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

8. Jaarverslag kantinecommissie 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

9. Jaarverslag commissie clubblad en website 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 
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10. Jaarverslag technische commissie 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

11. Jaarverslag toernooicommissie 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

12. Jaarverslag sponsorcommissie 

 

Het jaarverslag wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd. 

 

13. Verslag Kascommissie Voetbalvereniging  Roden 

 

De kascommissie bestaat uit Gert van Dijken, Yorrit Kalfsbeek en Reinie Neef 

Gert van Dijken spreekt namens de kascommissie de vergadering toe: 

 

“Verslag kascommissie over het boekjaar 2016 – 2017. 

Hierbij verklaren de leden van de kascommissie, dat zij de jaarcijfers over het seizoen 2016 – 2017 aan de hand 

van de nodige stukken hebben gecontroleerd. De gegevens met betrekking tot de bescheiden, zijn in 

overeenstemming met de door de penningmeester gepresenteerde cijfers. Daar waar de cijfers een duidelijke 

afwijking hebben met het vorige boekjaar is dit door de penningmeester uitgelegd. De uitleg was helder en 

duidelijk. De kascommissie geeft de penningmeester een compliment, voor het goede en vele werk dat door hem 

het afgelopen boekjaar is verricht. De kascommissie geeft hierbij de goedkeuring voor de gepresenteerde cijfers 

en stelt de vergadering voor, het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder, decharge te 

verlenen voor het financiële beleid en beheer over het boekjaar 2016 – 2017”. 

De vergadering stemt in middels applaus. Hans de Vries bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. 

 

14. Financieel verslag 2016-2017: 

 

Het financiële verslag lag vanaf 19.00 uur ter inzage. 

Penningmeester Tammo Bijl geeft een toelichting op de cijfers.  

 

Aaltje Bron vraagt of er ook eisen wordne gesteld qua verbondenheid met de vereniging als een trainer een cursus 

gaat doen op kosten van de club. Henk Brink geeft aan dat trainers in dat geval voor 3 jaar aan de club verbonden 

zijn. 

 

André Steenbergen vraagt naar de stand van de liquide middelen. Tammo geeft aan dat we er goed voor staan. 

 

André Steenbergen geeft aan dat de energiekosten hoog zijn en dat het gasverbruik omlaag zou moeten. Tammo 

Bijl geeft aan dat uit de meest recente jaarrekeing blijkt dat het gasverbruik afgelopen seizoen met 3 kuub gedaald 

is, mede door de gedane investeringen.  

 

Aaltje Bron geeft aan het bedrag aan vrijwilloigersvergoeding hoog te vinden. Henk Brink legt uit de de maximale 

vrijwilligersvergoeding 1500 euro per jaar is en dat we veel jeugdtrainers hebben die hier onder vallen. 

 

Aaltje Bron geeft de penningmeester nog een compliment voor de keurige toelichting en verslaglegging. 

 

15. Pauze 

 

16. Benoeming nieuw lid in de kascommissie voor Gert van Dijken 

 

Pedro Gils stelt zich beschikbaar en zal de plek van Gert van Dijken innemen. De voorzitter bedankt Gert voor zijn 

inzet en overhandigt hem een bos bloemen en een flesje kruidenbitter. 
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17. Begroting 2017 - 2018: 

 

De voorgestelde begroting wordt door Tammo Bijl besproken met de vergadering.  

 

Aaltje Bron vraagt naar de herkomst van de genoemde bonus. Tammo Bijl legt uit dat dit een bonus is van 

Heineken over de inkoopwaarde van de omzet. 

 

André Steenbergen vraagt naar de kosten van beveiliging n.a.v. de inbraken op het sportpark.Tammo geeft aan dat 

we bezig zijn met het opvragen van offertes en dat dit betaald zal worden uit de opbrengst van de actiedag. 

 

Jan Ensing vraagt waar de bankkosten vandaan komen. Tammo legt uit dat dit kosten zijn van betalingen via de 

bank en kosten voor het pinnen in de kantine. 

 

De begroting van de vereniging wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

18. Jubilarissen 

 

Geert Uilenberg is meer dan 40 jaar lid van onze vereniging en krijgt uit handen van voorzitter Hans de Vries een 

speldje en een bos bloemen. 

 

19. Ereleden en Leden van Verdienste 

 

Hans de Vries geeft aan dat we op dit moment als vereniging ereleden en prominenten hebben. Het begrip leden 

van verdienste hebben we als club officieel niet meer. Hans legt uit dat het bestuur van mening is dat het verschil 

tussen ereleden en prominenten te groot is en dat we dit op willen lossen door weer leden van verdienste te kunnen 

benoemen. Het bestuur heeft voor elke van deze drie begrippen een overzicht gemaakt met gestelde eisen. Hans 

stelt de veragdering voor om vanaf heden weer leden van verdienste te kunnen benoemen en de vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

Nu het voor het bestuur weer mogelijk is om leden van verdienste voor te dragen aan de vergadering, wil 

voorzitter Hans de Vries hier gelijk gebruik van maken door Roel Lubbers voor te dragen als lid van verdienste. 

 

Roel Lubbers is al jarenlang lid van onze vereniging en heeft in die periode veel vrijwilligerswerk verricht. Dit 

varieert van functies als leider, archivaris en huisfotograaf tot het schrijven voor clubblad en revu’s. Daarnaast is 

hij tot op relatief hoge leeftijd actief geweest als speler van diverse teams. Voor deze werkzaamheden stelt de 

voorzitter voor aan de vergadering om Roel te benoemen tot lid van verdienste.  

 

De vergadering stemt hiermee in middels applaus waarna voorzitter Hans de Vries het bijbehorende speldje en een 

bos bloemen kan uitreiken aan Roel. 

 

20. Bestuursverkiezing: 

 

Marc Brink is aftredend  en niet  herkiesbaar. Voorzitter Hans de Vries bedankt Marc voor zijn inzet voor de 

vereniging. Omdat Marc afwezig is zal op een later moment nog afscheid van hem worden genomen. Gelukkig 

stopt Marc niet met al zijn werkzaamheden voor de vereniging en zullen we nog rgeelmatig een beroep op hem 

kunnen doen. 

 

Het bestuur stelt aan de vergadering voor om Marianne Hagenauw te benoemen als lid van het bestuur. Middels 

applaus gaat de vergadering hier mee akkoord. 

 

21. Rondvraag 

 

Douwe Brink vraagt naar de indelingen van de jeugdteams omdat hij hier diverse negatieve berichten over heeft 

gehoord. Henk Brink geeft uitleg over de werkwijze en geeft aan dat volgend seizoen de indeling eerder 

gecommuniceerd zal worden. 
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Douwe vraagt ook naar het verplichtige karakter van de 3e training bij sommige jeugdteams. Henk Brink geeft 

uitleg over de situatie en het hoe en waarom van zo’n 3e training. Hij krijgt bijval van d evergadering welke in 

meerderheid aangeeft het een goede zaak te vinden en dat er beleid achter zit. 

 

Aaltje Bron vraagt waarom Jong Roden vorig seizoen, en ook tot nu toe niet, van de grond is gekomen. Bert v.d 

Laan legt uit dat het intern niet goed is opgepakt en dat het moeilijk is om tegenstanders te vinden. Na de 

winterstop zal dit opgepakt worden. 

 

Aaltje vraagt waarom er geen apart agendapunt op de vergadering is voor het damesvoetbal. Wietse geeft aan dat 

er afgelopen seizoen geen aparte commissie voor was. Voor volgende jaar is dat wel weer het geval. 

 

Reinie Neeft geeft ana de bordjes van de prominenten te missen in de kantine en stelt voor om bijvoorbeeld bij de 

ingang iets te creeeren. Hans de Vries geeft aan dat we met een aantal concrete ideeen bezig zijn. 

 

Geert Hamstra vraagt wie de taken van Piet de Wit gaat overnemen omdat veel praktische zaken blijven liggen nu. 

Hans geeft aan dat er constant punten naar boven komen die overgenomen moeten worden. Omdat Piet zo enorm 

veel dingen regelde is het niet helemaal inzichtelijk wat dit allemaal betrof. Het zal tijd nodig hebben om dit 

allemaal in te vullen. 

 

Gert van Dijken geeft aan dat de kantine niet open is op bijvoorbeeld de maandag en woensdagavond en dat dit 

niet ene veilig gevoel geeft op het sporpark. Hans en Pieter geven aan dat we afhankelijk zijn van vrijwilligers die 

in de kantine willen staan en dat die e rte weinig zijn op dit soort momenten. 

 

Eedse Rozema geeft aan dat de kleedkamers vochtig zijn en dat de afzuiging slecht is. Hans geeft aan dat het 

probleem bekend is en dat er aan gewerkt wordt. 

 

Bernard Rademaker geeft aan dat de geluidsinstallatie rond het veld slecht is. Hans de Vries geeft aan dat het 

bestuur dit weet en dat we meerdere offertes hebben opgevraagd inmiddels. Kosten zijn hoger dan we verwacht 

hadden, we kijken wat we kunnen doen binnen onze mogelijkheden. 

 

Jan Ensing refereert aan het openingswoord van de voorzitter waarin hij ana geeft dat het sportief goed gaat met de 

vereniging. Jan vindt de kosten voor boete’s wel hoog. Tammo geeft aan dat dit voor een deel bestaat uit boetes 

voor gele en rode kaarten. Deze kosten worden geind bij de betreffende leden via incasso. Zo’n 80% van deze 

kosten komt vanuit de 1e selectie. Dit is een aandachtspunt voor de TC. 

 

Jan Ensing geeft aan dat de gegevens voor de loonadministratie pas laat bekend worden. Hans de Vries geeft aan 

dat we dit zullen verbeteren. 

 

Jan Ensing vraagt waarom hij nog geen theoretische omzetberekening heeft ontvangen waar hij in 2015 om 

gevraagd heeft. Hans de Vries geeft aan dat het erg lasting is de gegevens vanuit de leveranciers boven tafel te 

krijgen die we hiervoor nodig hebben en geeft aan dat we dit eerder bij Jan hadden moeten aangeven. 

 

Geert Uilenberg gefet aan dat de tribune hard aan onderhoud toe is. Hans de Vries legt uit dat dit bij het bestuur 

bekend is. 

 

Geert Hamstra zegt het financieel verslag prima te vinden en helder voor een ieder. Tammo Bijl bedankt hem voor 

het compliment. 

 

Roel Lubbers vraagt waarom de uitslagen van de wedstrijden niet altijd op teletekst staan. Hans de Vries geeft aan 

dat dit in principe wel de bedoeling is maar dat het veel extra werk is. Iedereen kan via de voetbal.nl-app alle 

uitslagen volgen evenals het programma van de hele club. 

 

Mirjam Vincent geeft aan dat de kleedkamers 9 en 10 op zaterdagmorgen vaak niet schoon zijn. Hans de Vries 

geeft aan dat elke vrijdagmorgen de kleedkamers schoongemaakt worden, dus dat het dan door de scholen moeten 

komen of de groepen die vrijdagavond trainen. We zullen hie extra op controleren. 

 

Jan Giezen geeft aan dat de koffie in de kantine niet lekker is. Hans de Vries legt uit de de meningen hierover 

verschillen en dat het apparaat nog niet is afgeschreven. We gaan kijken of een ander merk beter zal voldoen. 
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Pedro Gils vraagt waarom de verlichting op de trainingsvelden en in sommige kleedkamers zo lang blijft branden. 

Hans de Vries legt uit de dit soms vergeten wordt door de trainers en dat we hier weinig meer aan kunnen doen 

dan de trainers er op blijven te attenderen. 

 

Aaltje Bron vraagt wat er met de as van Piet de Wit gaat gebeuren. Hans de Vries geeft aan dat we de as van Piet 

verstrooid hebben tijdens een bijeenkomst met alle vrijwilligers van de maandag- en vrijdagochtendploeg. 

 

Aaltje Bron spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop het bestuur de uitvaart van Piet de Wit heeft 

geregeld en dat het een prachtig afscheid was. Ook de actiedag n.a.v. de inbraken was erg goed geslaagd volgens 

Aaltje, ze geeft aan dat we dit als club beiden erg goed opgepakt hebben. 

 

André Steenbergen geeft aan dat er bij onze club, net als overal, zaken niet goed gaan of beter kunnen. Los 

daarvan geeft Andre ana dat we ook moeten kijken naar alles wat er wel goed gaat en hij geeft het bestuur de 

complimenten voor het afgelopen seizoen. 

 

Aaltje Bron vraagt naar de status van een kunstgrasveld op het sportpark. Hans de Vries legt uit dat we hierover 

met de gemeente in gesprek zijn maar dat er nog geen concrete toezeggingen zijn helaas. 

 

22. Sluiting 

 

Voorzitter sluit de vergadering door iedereen dank te zeggen voor de aanwezigheid en inbreng tijdens deze 

vergadering. Hij bedankt ook de collega bestuursleden voor hun inzet en prettige samenwerking.  

 

Aldus genotuleerd op maandag 13 november 2017 door secretaris Wietse Rozema. 

 

 

Wietse Rozema 

Secretaris v.v. Roden 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene 

ledenvergadering van de v.v. Roden 

gehouden op 19 november 2018. 

H. de Vries, voorzitter 
 
 
 
W. Rozema,  secretaris 
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2017-2018 

 

Juli/Augustus/September 

Tijdens de zomervakantie wordt er tot twee keer toe ingebroken op ons sportpark. Er worden veel apparaten 

gestolen van de onderhoudsploeg en er is veel braakschade, en als dieptepunt wordt onze zitmaaier ook nog 

gestolen. Hoofdtrainer Harry Zwiers start met de trainingen voor de zondagselectie. Er is komend seizoen weer 

een 2e elftal en Walter Waalderbos is als trainer aangesteld. Er worden weer veel oefenwedstrijden door de 

diverse teams gespeeld. In augustus ontvangen we het trieste bericht van het overlijden van Wim ten Damme. 

Wim is in het verleden benoemd tot “Lid van Verdienste” van onze vereniging vanwege zijn verdiensten voor 

v.v. Roden. Samen met Jis Spaan is Wim vele jaren actief geweest als jeugdtrainer bij onze vereniging en heeft 

hij hele generaties de beginselen van het voetbalspel bijgebracht. 

De sponsorcommissie heeft weer veel succes met de traditionele Rodermarktverloting. Vele vrijwilligers helpen 

de dinsdag van Rodermarkt mee om lootjes te verkopen waarvan de opbrengst ten bate komt van onze 

vereniging. Het damesteam speelde afgelopen seizoen nog in een combinatieteam met Nieuw Roden, maar dit 

seizoen zijn er weer genoeg dames om een eigen team op de been te brengen. Dit jaar staat het Klaas Venema 

Giganten Toernooi weer op de agenda, en het wordt wederom een groot succes op sportief en sociaal gebied. 

 

Oktober/November/December 

Om geld in te zamaleen voor nieuwe apparatuur welke is gestolen in de zomer, wordt er op 6 oktober een 

actiedag gehouden. Vele leden en supporters bezoeken onder meer de sponsorloop, de wedstrijd van Oud Roden 

tegen Oud Peize en het Oktoberfest inclusief verloting, en er wordt een heel mooi bedrag bij elkaar gehaald door 

iedereen van zo’n € 11.000 

Op 13 november wordt de algemene ledenvergadering gehouden bij ons clubcafe Onder de Linden. Marc Brink 

is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Marianne Hagenauw wordt benoemd als nieuw bestuurslid en 

zal zich bezig gaan houden met het meiden- en damesvoetbal.   

Traditiegetrouw wordt ook het Sinterklaasfeestt weer gevierd voor de jongste jeugd van onze vereniging. 

Wederom een zeer geslaagde activiteit. Een andere traditie is het oliebollentoernooi voor de jeugd, dit keer in 

geheel vernieuwde stijl. De gehele jeugdafdeling is deze dag weer in Sportcentrum De Hullen actief bezig 

geweest met allerlei activiteiten op voetbalgebied en ook dit jaar was het weer een groot succes. Voor de zesde 

keer werken we mee aan de oliebollenactie van Bakkerij Van Esch. Een groot succes waar de hele jeugdafdeling 

van kan profiteren. Het contract met hoofdtrainer Harry Zwiers wordt met een jaar verlengd. Ook dit jaar stond 

eind december weer de Oudjaarsborrel op het programma. De opkomst was weer prima. Vele leden, sponsoren 

en vrijwilligers maakten er een gezellige avond van in de kantine.  

Januari/Februari/Maart 

Roden Zo 1 doet mee aan het Leekster Voetbalgala. In de kwartfinale wordt verloren van VAKO. Ook de 

Dames nemen deel aan het voetbalgala, helaas worden er geen punten gepakt tijdens deze 1e editie. De 1e 

selectie gaat op een zelf gefinancierd reisje naar Spanje alweer een heus trainingskamp wordt gehouden. Dat het 

een leuk weekend was en ook nog eens goed voor de teamspirit en vorm zal later in het seizoen duidelijk 

blijken. Ook dit seizoen wordt er weer heel veel in de zaal getraind en gespeeld. Het is lastig voor alle teams een 

uur in de diverse (gym)zalen te vinden vanwege de grote drukte. Nagenoeg alle teams nemen deel aan de 

Noordenveldcup, waarvan de organisatie ook dit keer weer uitstekend is. 

In januari wordt er een darttoernooi georganiseerd voor alle A- en B-junioren en senioren. Het evenement is een 

groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Ook een FIFA-toernooi voor de iets jongere jeugd zorgt voor een 

overvolle kantine en gespannen koppies bij de deelnemers. 

In het voorjaar nemen we als club onder meer deel aan de Rabobank Clubkas Campagne en de Poiesz 

Jeugdactie, en beide acties leveren de club een mooi bedrag aan sponsorgeld op. 

In maart was er een voorstelling in onze kantine in het kader van Positief Coachen. Ook onze burgemeester was 

hierbij aanwezig. Het Positief Coachen zal de komende maanden verder geintroduceerd worden binnen de club. 

 

April/Mei/Juni 

April was de maand van de derby’s voor Roden 1. Op 1 april kwam Gomos op bezoek en een week later 

ontvingen we Peize. Beide wedstrijden waren enorm sfeervol en er was een heus horecaplein opgebouwd naast 

de kantine.  

Rond deze periode bereikt de competitie voor Roden 1 het hoogtepunt. OP een haar na wordt er geen 

nacompetitie gehaald dit seizoen. Ondanks dat kan de selectie terugkijken op een prachtig seizoen en met 

vertrouwen uitkijken naar het nieuwe seizoen. 
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Op 9 juni was er weer een Clubdag op ons sportpark. Voor de jongste jeugd staat er toernooi op het programma 

en ook voor de overige jeugd is er van alles te doen, zoals een onderling toernooi en een paalgevecht boven een 

waterbak. Het was prachtig weer en rond etenstijd zat het sportpark vol met teams en ouders die gezellig hjet 

seizoen afsloten met een BBQ. Het was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Sponsorcommissie  

Het contact met de Sponsorcommissie loopt via voorzitter Hans de Vries en secretaris Wietse Rozema die ook 

zitting hebben in deze commissie. Hierdoor is het bestuur altijd op de hoogte van de werkzaamheden van de 

club. Een club als de v.v. Roden kan niet zonder sponsoren en de sponsorcommissie zorgt hiervoor. Daarnaast 

organiseren zij onder meer de Rodermarktverloting met veel succes en hebben ze dit seizoen bijeenkomsten 

georganiseerd voor alle sponsoren en Vrienden van v.v. Roden. 

 

Accommodatie 

Door een groep vrijwilligers wordt er elke maandag en vrijdag ochtend gewerkt aan het op peil houden van de 

opstallen welke eigendom zijn van de vereniging. Voor deze groep mensen is het een pure ontspanning en als 

vereniging kunnen wij niet zonder mensen die belangeloos werkzaamheden uitvoeren, werken aan 

tuinonderhoud, verven etc. Dit seizoen waren er geen grote projecten maar was er wel veel klein onderhoud.. 

 

Ten slotte 

Op voetbalgebied kunnen we concluderen dat de voetbalresultaten in het algemeen goed zijn te noemen. Waar 

de resultaten niet zo belangrijk zijn stond het plezier voorop. Om dan te zien dat er van de jeugd tot aan de 

senioren en in de zaal veel mensen zijn die met veel plezier de voetbalsport bij de v.v. Roden beoefenen, geeft 

veel voldoening. Wat ons als bestuur eveneens verheugd is de betrokkenheid van de leden bij het hele gebeuren 

op en rondom het sportpark. Deze betrokkenheid uit zich in meehelpen, als leider, trainer van senioren tot jeugd 

op het veld of in de zaal, organiseren van randactiviteiten, de accommodatie op peil houden etc. Dit alles helpt 

mee om voor een klimaat te zorgen rondom de vereniging waar iedereen zich thuis voelt of gaat voelen.  

Tegelijkertijd ligt hier ook een van de grotere problemen en/of uitdagingen binnen de vereniging. Het wordt 

steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor de diverse taken die binnen onze vereniging vervuld 

moeten worden. Vooral kantinemedewerkers en jeugdtrainers zijn moeilijk te vinden. Hoe we hier de komende 

jaren als vereniging mee om gaan is een van de punten die binnen het bestuur veel aandacht vragen. Het 

“verplicht” stellen van kantinediensten voor ouders van jeugdspelers is hier een voorbeeld van. 

Rest mij nog te melden dat de bestuursvergaderingen in goede harmonie verliepen evenals de overleggen met de 

diverse commissies. Op de steun en de inzet van deze commissies en alle vrijwillig(st)ers van onze 

voetbalvereniging die we het afgelopen seizoen kregen, hopen we ook het komende seizoen weer te mogen 

rekenen. 

 

Wietse Rozema 

Secretaris 

 

 

JAARVERSLAG OVERIGE SENIOREN SEIZOEN 2017-2018 

 

Onder overige senioren verstaan we Roden 3 t/m 5 en 35+/45+ teams. Ook dit jaar was het weer lastig om een 

jaarverslag te maken van deze teams. Niet omdat ze niet belangrijk zijn, integendeel zelfs, maar omdat de teams 

zichzelf vaak prima weten te redden. Behalve de pot voetbal op de zondag gebeurt er daaromheen vaak nog heel 

veel, dat zich veelal onttrekt aan onze waarneming. 

Dat ‘eromheen’ is soms nog waardevoller dan de partij voetbal op de zondag/vrijdagavond. Zonder volledig te 

willen zijn, weten we dat de meeste teams vaak rijk- halzend uitzien naar de derde helft; dat sommige teams 

jaarlijks een uitje organiseren; dat andere teams een tennistoernooi, barbecue of bowlingavond organiseren. Dit 

zijn activiteiten die georganiseerd worden door/voor de teams zelf, maar daarnaast stellen velen zich ook ten 

dienste van de gehele vereniging bij speciale evenementen als een oudjaars borrel; het toernooi der giganten; 

lotenverkoop op de Rodermarkt of ze draaien mee als commissielid of kantinemedewerker. Kortom deze teams 

zijn een van de belangrijke kurken waarop onze vereniging drijft.  

Terug naar het voetbal. Wij proberen elke competitie alle teams een aantal keren te bezoeken tijdens een 

thuiswedstrijd. Met welke stand in de competitie de teams het afgelopen seizoen zijn geëindigd, hebt u kunnen 

lezen op onze website of op sportlink. Jammer genoeg is geen van de teams er in geslaagd kampioen te worden. 

We hebben het afgelopen seizoen met drie 35+ teams en één 45+ teams meegedaan in de competitie. Deze 

teams (7 tegen 7) spelen op de vrijdagavond afwisselend bij de tegenstanders of thuis in toernooivorm. 
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Op zondagmorgen is nog een trainingsploeg aanwezig, grotendeels bestaande uit oud 8ste elftal spelers. Hiermee 

is het aantal teams dat op de zondag voetbalt binnen een paar jaar van 10 naar 5 seniorenteams gereduceerd. 

Gezien het aantal jeugdteams dat binnen een paar jaar de overstap maakt naar de senioren kan het aantal 

seniorenteams ook zo maar weer gaan stijgen dan wel op de zondag of vrijdagavond.     

Het aantal gele en rode kaarten was ook dit seizoen voor de meeste ploegen weer minimaal.   

Met de leiders van de teams hebben we het afgelopen seizoen geen bijeenkomst gehad. Via internet zijn de 

meeste zaken geregeld.  

 

Geert Oosterloo 

 

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2017-2018 

 

2017-2018; een seizoen waarin de basis voor de technische jeugdopleiding nieuwe stijl is gelegd  

Het afgelopen seizoen waren 29 jeugdteams van vv Roden actief in de bekercompetitie en gewone competitie. 

Ook deden er weer vier meidenteams mee aan de competitie. Tot slot waren er ook gelukkig weer vele nieuwe 

voetballertjes (onze puppy’s) te bewonderen op het voetbalveld. Ook werden er weer regelmatig voor de iets 

oudere kinderen (O7) 4x4 wedstrijden georganiseerd. 

Bijzonder is dat we met vier O17 (B) teams hebben meegedaan aan de competitie. Bij de O17 was voor het 

eerste team handhaving in de hoofdklasse een belangrijk doel. Dat is gelukt, en dat is een mooi resultaat. Ook de 

andere O17 teams deden het niet onverdienstelijk, zo promoveerde de O17-2 tussentijds naar de 2e klasse. Ook 

een mooi resultaat. Bij de O15 was het vooral het eerste team die het erg moeilijk had in de hoofdklasse. Helaas 

is het team, ondanks prima spel, met name aan het einde van de competitie, gedegradeerd naar de 1e klasse. Als 

club hebben we veel respect voor de inzet en motivatie van deze spelers. De overige teams in de O15 hebben 

zich ook prima verweerd. Ook werden een aantal teams kampioen dit jaar en werden op grootse wijze gehuldigd 

in de bestuurskamer van onze club. Natuurlijk werd er ook getrakteerd op patat en drinken. Eigenlijk hebben 

alle teams twee keer kunnen trainen per week, dankzij de vele vrijwilligers bij de club en niet te vergeten alle 

ouders die ook een steentje hebben bijgedragen.  

In totaal waren 48 trainers actief binnen de jeugdafdeling. De technische commissie jeugd (TCJ) is, na het 

vertrek van het hoofd jeugdopleiding, nieuw leven ingeblazen. Onder leiding van Jan Louwes, een oude 

bekende binnen de club en ooit trainer van ons vlaggenschip, is een nieuwe structuur neergezet en zijn 

belangrijke stappen gezet voor het verbeteren van onze jeugdopleiding. Helaas zijn er ook een aantal trainers 

tussentijds gestopt als trainer, om verschillende redenen. Als dit gebeurt, raakt dit onze voetballers direct en 

heeft dit invloed op hoe de sport door de kinderen wordt beleefd. Met man en macht is gewerkt aan tijdelijke en 

definitieve oplossingen, en dat is gelukt. Mijn dank gaat uit naar een ieder die hier actief aan heeft bijgedragen.  

Helaas was het voor onze teams niet mogelijk om in de periode medio december tot februari te trainen op het 

veld. Des te meer reden voor het bestuur om in te zetten op kunstgras. Toch lieten vele jeugdteams tijdens de 

winterstop zich niet onbetuigd in de Noordenveldcup. Deze zaalcompetitie  en het Univé zaalvoetbaltoernooi in 

Leek is ieder jaar weer een welkome afwisseling in aanloop naar het tweede deel van het veldseizoen. Het 

seizoen werd afgesloten met een avondtoernooi voor de O13. Circa 80 spelers van de O15, 17 en 19 deden mee 

aan een onderling toernooi op de familiedag. Deze dag werd voorafgegaan met een groot opgezet Intersport 

Jeugdtoernooi voor de O8, 9 en 11 waar meer dan 50 teams uit de regio aan mee hebben gedaan. Een prachtige 

afsluiting van een geslaagd seizoen. 

 

Henk W. Brink 

 

 

JAARVERSLAG ZAALVOETBALCOMMISSIE SEIZOEN 2017-2018 

 

Tijdens het seizoen 2017-2018 had v.v. Roden de beschikking over 5 zaalteams. Van deze teams speelden het 1e 

en 2e in de prestatieve categorie (hoofdklasse t/m 2e klasse), de overige teams spelen in de recreatieve categorie 

(3e en 4e klasse). Het 1e komt na een aantal kampioenschappen uit in de hoofdklasse en heeft een prima seizoen 

gehad. Roden 2 speelde een leuk seizoen met een grotere selectie dan voorgaande jaren en eindigde in de 

middenmoot. Roden 3, 4 en 5 spelen in een recreatieve competitie, maar ook daar staat toch wel het resultaat 

voorop. Ondanks dat werd er geen kampioenschap behaald door deze teams maar hebben we allen wel weer met 

veel plezier het seizoen afgemaakt. De futsalcommissie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan een prima 

seizoen, en hoopt ook weer op ieders inzet voor het komende seizoen. 

 

Wietse Rozema 
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JAARVERSLAG COMMISSIE VROUWENVOETBAL SEIZOEN 2017-2018 

 

Nog steeds is het vrouwenvoetbal bij vv Roden groeiende en daar zijn we trots op! 

Tot en met de leeftijdscategorie o12 spelen de meisjes bij de jongens. Een enkeling speelt langer mee bij de 

jongens. 

Het streven van de commissie is om in elke leeftijdscategorie minimaal één team te laten uitkomen. Dit seizoen 

komen we in de competitie uit met vier vrouwenteams. De mo- 15, 17, 19 en een VR1. Zeker iets om als club 

trots op te zijn, maar ook een reden om niet stil te blijven staan en hard ons best te blijven doen om deze teams 

te behouden en uit te breiden. We zijn afgelopen seizoen gestart met kennismakingstrainingen voor jongens en 

meisjes en dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe leden. Ook zullen we dit jaar weer een vriendinnendag 

organiseren waar de huidige leden een vriendinnetje mee mogen nemen. 

  

We hebben voor het komende seizoen voor alle teams weer goede begeleiding, zowel trainers als 

coaches/leiders. De jongste groep meisjes wordt zelfs getraind door speelsters van onze mo19. Deze trainers 

hebben een cursus bij de KNVB afgerond en leren nu een nog betere trainer te worden voor een meisjesteam. 

Met de juiste begeleiding is dit een heel mooi proces en een zeer goede leerschool. 

 

Ook is er sinds dit seizoen een nieuwe algemeen coördinator bij de vrouwen in de persoon van Marianne 

Hagenauw die tevens de vrouwen/meisjes vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Zij wordt bijgestaan door 

technisch coördinator Marion Raangs. De rest van de commissie bestaat uit Dennis Hughan, Gerard Arends, 

Robbie de Groot, Bert Noordman, Wim Sloterwijk en Maud Idema. De commissie overlegt regelmatig en 

probeert elkaar te helpen met wedstrijden, toernooien etc. Ook willen we de zaken nog beter op de rit krijgen 

binnen de club en alle meisjes met veel plezier laten voetballen en groeien, zowel binnen het veld als 

daarbuiten. Het verbeteren van het beleidsplan voor meisjes en vrouwen binnen de vereniging is daar onderdeel 

van. 

 

Gezelligheid is bij het vrouwenelftal van vv Roden net zo belangrijk als presteren. De overgang afgelopen 

seizoen van een tiental meisjes naar vrouwen 1 is na één seizoen geslaagd te noemen. In het begin van het 

seizoen moest er voornamelijk op het veld aan elkaar gewend worden. Aan het einde van het seizoen werd er 

van iedereen, inclusief de uiteindelijke kampioen, in de competitie gewonnen. Buiten het veld was de klik er 

ook. Ondanks het grote leeftijdsverschil is het een echt team, die graag na de wedstrijd nog even gezellig 

napraten. Ook aankomend seizoen hebben twee meisjes de overstap naar de vrouwen gemaakt en proberen we 

iedereen zo goed mogelijk op niveau te laten voetballen. Een mooi voorbeeld hoe we bij vv Roden onze meisjes 

en vrouwen willen behouden! 

 

Marianne Hagenauw 

 

 

JAARVERSLAG KANTINECOMMISSIE 2017-2018 

 

De commissie bestond dit seizoen uit Anneke Veenstra, Bram Bos, Hillie Vos, Janny de Vries en Pieter Vos 

namens het bestuur. Door het vertrek van Anneke Hamming uit de commissie ontstond een vacature voor de 

coördinatie van de koffieshop. Helaas hebben we daar nog steeds niet in kunnen voorzien. Janny en Jans 

Darwinkel regelden de geldstroom van de kassa en kantine. Gedurende het jaar werd enkele keren vergaderd. 

 

Hillie Vos en  Janny de Vries die de kantinebezetting op de zaterdag coördineren en ook bij andere activiteiten 

de afgelopen jaren het voortouw hebben genomen, zullen deze taak in het nieuwe seizoen overdragen aan 

Henriette Postma. Hillie heeft aangegeven te zullen stoppen ivm werk en gezin. Gelukkig mogen we incidenteel 

nog een beroep op haar doen. Janny gaat zich volgend seizoen o.a. bezighouden met de kantinebezetting op de 

vrijdag. 

M.i.v. januari werd afscheid genomen van leverancier Deli-XL en werd Sligro de nieuwe leverancier. In de loop 

van 2018 wordt deze ook de leverancier van Heineken /Amstel. Behalve dat Sligro voordeliger lijkt te zijn dan 

Deli-XL betekent dit ook dat we voor de bulk van onze inkoop nu bij één leverancier zitten. Daardoor besparen 

we ook op leveringskosten. Voor wijn blijft Cruwijn in Roden onze leverancier, terwijl verder met name verse 

artikelen worden geleverd door Jumbo Roden. De ijsverkoop hebben we m.i.v. januari verpacht aan ijssalon 

Italia. Deze is bij mooi weer aanwezig op het sportpark met een ijscokar. 

Voornaamste punt van zorg blijft de bezetting van de kantine. Net als vorige jaren zijn op de zaterdagen ouders 

van de spelende teams als extra hulp ingezet naast de reguliere vrijwilligers. Daardoor lukt het doorgaans op de 

met name drukke zaterdagochtend voldoende bedienend personeel in te kunnen zetten.  
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De voetbalschool van FC Groningen zorgt ook op de zondagmorgen voor veel bedrijvigheid in de kantine en 

dus inkomsten voor de vereniging. Het kost veel moeite hiervoor kantinemedewerkers te vinden, terwijl ook het 

aantal mensen dat op de zondagmiddag kan worden ingeroosterd kleiner wordt. Tijdens midweekse wedstrijden 

worden ouders van spelende teams ingeschakeld en op de vrijdagavond wanneer 35+ teams hun toernooi 

wedstrijden spelen wordt van hen verwacht dat zij ook zorgen voor bezetting van de kantine. 

 

Het zou mooi zijn als meer mensen zich vrijwillig zouden aanmelden om bij één  of meer van deze 

gelegenheden bardienst te willen doen. Wellicht realiseert men zich onvoldoende dat de vereniging voor een 

groot deel afhankelijk  is van de kantine inkomsten. 

 

Pieter Vos 

 

JAARVERSLAG COMMISSIE CLUBBLAD EN WEBSITE 2017-2018 

 

Nieuwsbrief 

Elke maand werd er een digitale nieuwsbrief opgesteld en per mail verstuurd naar alle bij de club bekende 

mailadressen van onze leden. We blijven proberen om van iedereen het juiste mailadres te krijgen, maar dit is 

erg lastig als leden hun goede mailadres niet zelf doorgeven.  

 

Website 

De website van onze vereniging heeft tijdens het afgelopen seizoen goed gefunctioneerd. We willen als 

vereniging graag een informatieve site hebben, waarop leden en niet leden alle benodigde informatie op een 

snelle en overzichtelijke manier kunnen vinden.  

  

Social Media 

De vereniging heeft zowel een Twitter als Facebook-account. Hier wordt zeer regelmatig nieuws en belangrijke 

mededelingen op gepubliceerd en het is de bedoeling dit in de nabije toekomst nog verder uit te gaan breiden.  

 

App 

De afgelopen jaren was er een v.v. Roden Club-app beschikbaar voor het snel opzoeken van het programma en 

de standen. Deze app had dezelfde mogelijkheden als de KNVB.nl-app en is ook voor iedereen beschikbaar. 

Omdat de app van de KNVB gratis is en we als club behoorlijk moesten betalen voor de eigen clubapp hebben 

we besloten te stoppen met de clubapp na het huidige seizoen. 

 

Wietse Rozema 

 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2017-2018 

 

De technische commissie (TC) kwam zo’n eens in de drie maanden bijeen om zich te buigen over 

voetbaltechnische zaken en gevraagd en ongevraagd het bestuur daarover te adviseren. 

De TC bestond in het seizoen 2016 - 2017 uit de volgende leden: Bert van der Laan (voorzitter), Henk 

Hagenauw, Bernard Rademaker, Peter de Boer (Hoofd Jeugdopleidingen) en Geert Oosterloo .  

De vergaderingen vonden in een plezierige sfeer plaats. De taken en verantwoordelijkheden van de TC zijn 

vastgelegd in een beleidsdocument. De Technische Commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, het 

Algemeen Bestuur op voetbaltechnisch gebied. Voor wat het technische beleid van de jeugd betreft is er 

samenspraak met Technische Jeugd Commissie (TJC)/Hoofd Jeugdopleidingen (HJO). De TC houdt zich vooral 

bezig met het prestatieve voetbal van de heren senioren.  

Veel tijd en aandacht is geschonken aan de samenstelling, het completeren en ondersteunen van de 1e en 2e 

selecties in samenspraak met de staf en trainers van die teams.  

 

Daarnaast is de TC bezig geweest met het aantrekken van een nieuwe trainer voor Roden 2, nadat daar een 

vacature ontstond aan het einde van het seizoen 2016-2017. De TC heeft uiteindelijk een geschikte kandidaat 

gevonden in de persoon van Walter Waalderbos en het bestuur geadviseerd Walter aan te stellen. Het bestuur 

heeft dit advies overgenomen en inmiddels is Walter aan de slag gegaan bij Roden 2. 

 

Verder heeft de TC in een aantal sessies uitgebreid stil gestaan bij de gang van zaken en ontwikkelingen van het 

voetbal bij de v.v. Roden. Hierbij werd geconstateerd dat er kwalitatief meer rendement uit de jeugd van de v.v. 

Roden kan worden gehaald dan in de afgelopen tijd is gebeurd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden belangrijk, 

zoals gekwalificeerde en ervaren trainers, goede materialen en accommodatie.  
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E.e.a. is besproken met de TC Jeugd/Hoofd Jeugdopleidingen. Met het aanstellen van ervaren trainers voor 

JO17-1, JO19-1 en het 2e wordt vanaf seizoen 2017-2018 aan de eerstgenoemde voorwaarde voldaan en ook de 

benodigde materialen zijn beschikbaar. Een wens die nog niet in vervulling is gegaan is het hebben van een 

kunstgrasveld. Dit onderwerp heeft de aandacht van het bestuur en zal in de gesprekken met de gemeente een 

vast onderwerp zijn. 

Een verdere greep uit de onderwerpen die we hebben besproken; evaluatiegesprekken met onze hoofdtrainer en 

de trainer van het 2e; trainingsplan jeugd vv Roden; organisatie en samenstelling keepertrainers jeugd en 

senioren.  

 

Het samenstellen en laten spelen van een Jong Roden team is het afgelopen seizoen niet van de grond gekomen. 

In het seizoen 2017-2018 hopen we dit wel te realiseren in overleg met de betrokken staf en trainers.  

Wij zijn verheugd dat ons eerste elftal, net als he seizoen daarvoor, een uitstekend seizoen 2016 - 2017 heeft 

gespeeld en helaas op het nippertje (één punt!) het kampioenschap in de 2de klasse heeft gemist. Ook de 

promotie naar de 1e klasse via de nacompetitie ging na verlies in de verlenging van de allerlaatste beslissende 

wedstrijd helaas niet door.  

Nog belangrijker vinden we het echter dat zowel op zaterdag als op zondag onvoorstelbaar veel leden 

/ouders/supporters genieten van het spelletje voetbal. Daar doen we het met z’n allen tenslotte voor.  

 

Bert v.d. Laan 

 

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2017-2018 

Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest voor de sponsoring van en rond de VV Roden. De commissie heeft 

afscheid genomen van een aantal leden en daarvoor in de plaats zijn Sjaak Hummel, Jan Mulder, Albertus 

Hamstra en Jelle Aling toegetreden. Als eerste is de commissie bezig gegaan met het bekijken van de huidige 

sponsorpakketten en om deze waar nodig aan te passen aan de huidige omstandigheden. 

Ook dit seizoen hebben we een sponsoravond georganiseerd. Aan het eind van het seizoen hebben we een 

bijeenkomst georganiseerd voor sponsoren en voor de “vrienden van VV Roden”. Tijdens een gezellige avond 

bij sponsor Snow & Co stond er een heerlijke maaltijd klaar en kon er onder het genot van een drankje kennis 

worden gemaakt met de andere sponsoren. Daarnaast was Joop Gal aanwezig om de aanwezigen mee te nemen 

in de wereld van het betaald voetbal en vertelde hij diverse anekdotes uit zijn rijke voetbalverleden. 

Een andere onderdeel van de commissie is het organiseren van de Rodermarktverloting. Ook in 2017 was dit 

weer een succes , € 1500,- bleef er uiteindelijk ongeveer over. Een groot compliment aan de vele vrijwilligers 

die hebben geholpen aan de voorbereiding en op de dag zelf. Hulde !! Wel merken we dat het steeds moeilijker 

wordt om voldoende vrijwilligers te vinden voor de verkoop van de loten. Voor de commissie was het een leuk 

en succesvol jaar en we zijn alle sponsoren zeer dankbaar voor hun steun voor onze vereniging!  

 

Wietse Rozema 


