JAARVERSLAG VV. GOUDERAK SEIZOEN 2017/2018 (punt 4 van de ledenvergadering van 27
november 2018)

Het bestuur:
Het bestuur bestond aan het begin van seizoen 2017/2018 uit 10 leden, Koen de Zwart (ad-interim
voorzitter en jeugd), Mark van den Oever (secretaris en dameszaken), Miriam Geneugelijk
(penningmeester), Kees Trouwborst (scheidsrechters, ontspanningszaken en sponsorzaken), Hans
Metselaar (lagere elftallen), Ron Boers (kantine-en ontspanningszaken), Cees van Vliet (selectie).
Wouter van Krimpen (Lid) , Matteo de Graaf(Lid) en Jesse van Gent(lid)
Begin April 2018 heeft Mark van den Oever zichzelf aangemeld als voorzitter, hij is unaniem gekozen
door de bestuursleden. Miriam Geneugelijk heeft aangegeven te stoppen als penningsmeester,
Wouter van Krimpen heeft zichzelf aangemeld om penningsmeester te worden. Nu Mark van den
Oever voorzitter is geworden zal Jesse van Gent het secretaris schap op zich gaan nemen. Mark van
den Oever blijft ook de dameszaken behartigen.
Hans Metselaar heeft aangegeven dat hij na het seizoen 2017/2018 stopt als bestuurslid . De taken
van Hans worden overgenomen door Matteo de Graaf.
Koen de Zwart , Miriam Geneugelijk en Hans Metselaar bedankt voor al jullie inzet .
Daarnaast neemt Nico Kruiswijk de inkopen voor de bar en keuken wederom voor zijn rekening,
houdt Richard Bakker wederom Sportlink bij en heeft Jan Lingen ook afgelopen jaar een belangrijk
gedeelte van de representatieve functies op zich genomen, vooral bij het eerste elftal waarin hij
samen met Jannie Verkaik de scheidsrechter en tegenpartij ontvangt.
De jeugdcommissie:
De JC bestaat uit Koen de Zwart (voorzitter), Monique Overes-Lingen (secretaris en activiteiten),
Gert-Jan van Adrichem( scheidsrechters en materieel ), Simon Hoogendijk (Technische commissie)
Pieter Jan Drost (Algemenen zaken) . De jeugdcommissie werd het afgelopen jaar ook weer
geassisteerd door jeugdleiders en – leidsters, scheidsrechters, en trainers, waarvoor onze hartelijke
dank voor hun inzet!
Het seizoen 2017/2018 heeft voor de jeugd in het teken gestaan van flinke veranderingen. In dit
seizoen is gestart met de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal. De J09 trapte hierbij af,
waarna de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen bij de overige jeugdteams (t/m J012) in de
volgende seizoenen zal worden ingevoerd. Een wijziging die voor alle jeugdteams van toepassing was
betrof de invoering van een voor- en een najaarscompetitie. Na drie bekerwedstrijden hebben alle
jeugdteams t/m januari in een najaarscompetitie gespeeld waarna er in februari met een
voorjaarsreeks gestart werd. In beide competities werden ongeveer 11 wedstrijden gespeeld.

De barcommissie:
Deze stond ook het afgelopen seizoen weer onder de leiding van Ron Boers. Wederom zijn we veel
dank verschuldigd aan de ouders van de junioren en pupillen die op de zaterdag de keukendiensten
hebben gedraaid. Daarnaast ook weer dank aan de overige senioren spelers die daar omheen op
zaterdag en zondag de bardiensten hebben gedraaid en dank aan het kleine groepje keuken
vrijwilligers die door het seizoen heen de keuken draaiende hebben gehouden.
Naast de Barcommissie is er ook nog de activiteiten commissie. Deze wordt gevormd door Monique
Lingen, Karen Bouthoorn, Mark Quak, Niels Twigt en Ron Boers. Deze commissie regelt zowel de
jeugd- als senioren evenementen zoals daar zijn de Sinterklaas, tentenkamp voor de jeugd, de
voetbalquiz, poldersurvival, sponsor- en veteranentoernooi etc. Hieraan zijn onlangs nog met succes
toegevoegd het wijkvoetbal, oktoberfest en onlangs nog de organisatie van het Gouderakse
oliebollendag. Deze mensen zijn onmisbaar voor de vereniging en steken veel tijd in de organisatie
van evenementen waar iedereen op de VV Gouderak van meegeniet. Mocht u hen willen
ondersteunen, maak dit dan kenbaar bij een van de leden van de commissie want vele handen
maken licht werk. !! We willen hierbij de medewerkers van de activiteitencommissie bedanken voor
hun inzet en wensen hen succes met aankomende evenementen
Schoonmaak/terreincommissie:
Ons complex is zoals altijd g schoon en ziet er altijd representatief uit, een voorbeeld voor vele
andere verenigingen. Onze schoonmaak- en onderhoud groenvoorzieningsploeg bestaat uit zo'n 6
man. Hiermee is de vereniging zeer content! VV Gouderak wil deze vrijwilligers die zich het afgelopen
jaar hebben ingezet voor de schoonmaak, onderhoud en groenvoorziening hartelijk bedanken voor
hun inzet. Ook deze zomer is er een opzomerdag georganiseerd, waarop er allerlei klussen werden
geklaard. De opzomerdag zal elk jaar worden gehouden.
Het wedstrijdsecretariaat:
Dit seizoen hebben we 5 seniorenelftallen het veld op kunnen sturen. Zaterdag1, Dames, Zondag 1 /
2 en 3. Dit jaar hebben we ook weer gezien dat het door afschrijvingen en blessures regelmatig een
beroep moesten doen op niet spelende leden en ook de A jeugd. Vooral het afschrijven gaat nog te
makkelijk. Schrijf niet te makkelijk af en laat je teamgenoten niet in de steek! Afgelopen seizoen
hadden we helaas wederom geen wedstrijdsecretaris tot onze beschikking. Dit werd opgevangen
door aanvoerders van het desbetreffende elftal. Niet de ideale situatie maar het is in samenspraak
met trainers / leiders / Cees van Vliet / Hans Metselaar uiteindelijk prima verlopen. Vrijwilligers die
interesse hebben om de functie van wedstrijdsecretaris in te vullen kunnen contact opnemen met
één van de bestuursleden.
Scheidsrechters:
De scheidsrechters werden het afgelopen seizoen geregeld door Kees Trouwborst (senioren) en GertJan van Adrichem (jeugd), hiervoor onze hartelijke dank. Het aantal scheidsrechters is nog steeds
minimaal, wij mogen ons daarom gelukkig prijzen met de huidige scheidsrechters die de wedstrijden
bij de VV Gouderak leiden. Hierbij meteen een oproep voor alle oud-leden, niet-spelende leden en
leden: V.V. Gouderak is dringend op zoek naar scheidsrechters voor de wedstrijden voor de zondag
en de zaterdag ! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Kees Trouwborst of Gert-Jan van
Adrichem (zaterdag) of één van de bestuursleden.

De Sponsors/Accommodatie:
Sponsoring is voor elke vereniging van cruciaal belang. Ook voor onze vereniging. Het is goed om te
zien dat alle teams (wederom) voorzien zijn van een shirtsponsor.
Het 1e elftal wordt gesponsord door Oostrom Installatietechniek. Het 2e wordt gesponsord door
Variant. Het 3e elftal door Ranger. Zaterdag 1 ook door Oostrom Installatietechniek en de Dames
door Neelevat. Alle sponsoren wederom bedankt. Afgelopen zomer is er gestart met de renovatie
van de kleedkamers en ook de kantine is aangepakt. Dit heeft een zeer positief resultaat. Na lange
tijd zonder groot onderhoud was dit erg zeer welkom. Alle vrijwilligers welke hier hun steentje aan bij
hebben gedragen, bedankt!
De Spil: Zoals wellicht bekend is er geen spil meer vanaf dit seizoen.
De website:
Vanaf seizoen 2017/2018 hebben wij een vernieuwde website. Dit is een hele verbetering ten
opzichte van de voorgaande jaren. Vrijwilligers die de website op dit moment bijhouden zijn: Jan
Lingen , Monique Overes. De webmaster is: Yannick Boers . Op de website is alle informatie te vinden
o er edstrijdprogra
a s, sta de , uitslage , opstelli ge e zo oort. Elke week komen hier
nieuwe verslagen, nieuws en andere dingen bij. Het wedstrijdprogramma op de website komt direct
van de KNVB en is altijd up-2-date. De website beheerders zullen hun best blijven doen om de
website actueel te houden en om verbeteringen aan te brengen.
De selectie:
De selectie werd het afgelopen seizoen wederom getraind door Raymond Noordam. De trainingen
zijn dit jaar matig tot zeer slecht bezocht. Door blessure gevallen en een smalle selectie werd er vaak
getraind met 8 man. Cor Verkaik was de leider van het eerste elftal, Paul Kalkman de verzorger en
Gerben Slaman de vaste grensrechter. Niels Twigt had samen met Jan Kooy het 2e onder zijn hoede.
Het 3e stond onder leiding van Richard Bakker.
Het damesvoetbal:
De dames werden afgelopen seizoen getraind en geleid door Saskia van den Oever. Dit jaar hadden
we een 7x7 dames team dat speelde op vrijdagavond.
Senioren zaterdag:
Ook dit seizoen hadden we een senioren elftal op de zaterdagmiddag, dit is een hechte groep en
zorgt voor een leuke pot voetbal en een gezellige kantinebezetting, onder leiding van Rick de Boer en
Matteo de Graaf werden er bij vlagen leuke wedstrijden gespeeld.
7 tegen 7 veteranen:
Dit seizoen hadden we wederom een 7-7 veteranen team. Ondanks dat ze soms wat moeite hadden
om een volledig team op de been te krijgen as het altijd ee ge ot o deze etera e aa het
werk te zien. De wedstrijden werden wederom gespeeld op de donderdagavond.
De cijfers:
Onze vereniging telt momenteel (peildatum oktober 2018) leden totaal (inclusief de niet spelende
leden en donateurs). Heren senioren (68) Dames senioren (11), Junioren en Pupillen (70), Niet
spelende leden en Donateurs (120), Ereleden (3)en overigen (21). De VV Gouderak speelde het
afgelopen seizoen met 4 seniorenteams, 1 damesteam, 1 x JO19, 1 x JO15, 1 x JO13, 2xJO11, 1x JO11,
1x JO9 en de kabouters.

De prestaties van de elftallen:
Het 1e : Door de slechte trainingsopkomst en smalle selectie is ons 1e elftal op de laatste plaats
geëindigd in de 4e klasse. Het seizoen 2018-2019 wordt prestatie voetbal gespeeld op de zaterdag
waardoor het 1e niet gedegradeerd is.
Het 2: Dit team eindigde vorig jaar op de 6e plaats. Het 3e eindigde op een keurige 9e plaats. Ons
zaterdag 1 team is op een 4e plaats geëindigd en de veteranen van 7-7- werden kampioen in hun
klasse, proficiat!
De J019 heeft de beide competities in de 3e klasse gespeeld waar het in de tweede competitieronde
bovenin mee heeft gedraaid. De J015 werd in de najaarscompetitie net geen kampioen en kon zich in
de voorjaarsreeks in een klasse hoger goed staande houden en eindigde in de middenmoot. De J03-1
werd na een 4e plaats in de najaarsreeks omhoog geplaatst en eindigde in de voorjaarsreeks in de
onderste regionen. De J011-1 speelde een goede najaarscompetitie waarna er in voorjaarsreeks
onderin werd geëindigd. De J011-2 hield zich goed staande in de najaarsreeks en heeft in de
voorjaarsreeks bovenin meegedraaid. Voor de J09 werden er geen standen meer bijgehouden, maar
ook dit team boekte mooie resultaten.
Tot slot:
Het seizoen 2017-2018 was wederom een seizoen met hoogte-en dieptepunten. Het hoogtepunt was
het 90 jarig jubileum van de verenging. Mede door het weer maar zeker ook door alle activiteiten die
georganiseerd waren, was het een weekend om niet snel te vergeten. Alle vrijwilligers welke hier
keihard zich voor ingezet hebben, bedankt daarvoor!
Het seizoen 2017-2018 was ook direct een opstap naar verandering binnen onze vereniging. Denk
aan de buitengewone algemene leden vergadering op 13/02/2018, over het wel of niet overgaan
naar prestatie voetbal op zaterdag. De renovatie van de kleedkamers en het opknappen van ons
sportpark. Allemaal dingen die nodig waren om met de club weer voorruit te gaan.
Wat ook heel erg gewaardeerd wordt, is dat de kantine op zondag-en maandagochtend weer
opgeruimd wordt, dit wordt vaak niet opgemerkt, maar is wel van groot belang, dank daarvoor.
Graag wil ik nog even van deze situatie gebruik maken om kort te kijken naar het seizoen 2018-2019.
Dan met name naar de bar/keuken bezetting. Voor de keuken ziet het door bereidwillige dames er
goed uit. De bar blijft echter een issue. De uren achter de bar proberen we nog steeds op vrijwillige
basis te runnen met de spelende senioren en een aantal niet spelende/ inzetbare vrijwilligers. Als
iedereen zich daar voor in wil zetten komt op een enkeling na iedereen maar 1x per seizoen aan de
beurt. Op deze manier willen we voorkomen dat we spelende leden moeten verplichten bar- of
keukendiensten te laten draaien. Iets wat bij de meeste omliggende verenigingen al gebeurt. Als we
allemaal ons beste beentje voor zetten en een aantal uren bar- of keukendiensten willen draaien dan
moet het allemaal goed komen. Mocht er interesse zijn om een bar/keukendienst te draaien, neem
dan gerust contact op met 1 van de bestuursleden.
Dit verslag wil ik eindigen met nogmaals iedereen die zich inzet voor de Voetbalvereniging Gouderak
bedanken. We zijn een kleine gezellig vereniging waar we met elkaar wat moois van moeten maken!
Probeer elkaar te allen tijde te helpen en te corrigeren waar nodig.
Alle teams en vrijwilligers veel succes en plezier toegewenst voor het huidige seizoen.
De secretaris, Jesse van Gent

