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VOORWOORD 
 
Een bewogen, onrustig, (eventjes) onheilspellend, spannend seizoen met een zinderend slot!  
 
Het zittende bestuur heeft ook dit seizoen haar doelschoten nog steeds gericht op de financiën 
rondom de club waarbij de slogan "Zonder degelijk financieel fundament geen stabiliteit voor de 
toekomst" nog steeds van toepassing is.  
 
Door de stijgende lijn in de financiën is er weer ruimte voor de benodigde investeringen voor de 
(midden) lange termijn in de lijn van het beleid.  
 
De korte termijn focus blijft gericht op: 

1. financiën op orde, 
2. beleidsplannen verder uitwerken en  
3. verdere uitbouw van onze groep vrijwilligers.  

 
Voetballend en prestatie gericht hebben de senioren teams hebben zich weten te handhaven op 
hun huidige niveau met uitzondering van ons eerste elftal, de doelstelling is helaas niet gehaald 
en nemen komend seizoen deel aan de 5e klasse. Bij de junioren zijn er 2 kampioens elftallen en 
kunnen we er prat op gaan dat voor komend seizoen alle junioren teams, op de valreep weer een 
trainer(s) en begeleider hebben.  
 
De zorg wordt echter steeds nijpender om aan voldoende trainers, elftalbegeleiders en 
vrijwilligers te komen om alles in goede banen te leiden.  
 
Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie en het slotfeest is afscheid genomen van diverse 
bestuursleden, vrijwilligers en werden diverse jubilarissen gehuldigd. Nogmaals een bedankje 
waard aan allen voor hun visie, enthousiasme, inzet en toewijding ten behoeve van de  
vereniging.  
 
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen, en wordt gekeken naar de  
(nabije) toekomst.  
 
Een bedankje voor de sponsors die de club een warm hart toedragen is eveneens op zijn plaats. 
Toch zijn extra sponsors welkom om de vereniging in stand te houden en waar mogelijk verder uit 
te bouwen. 
 
Tot slot een speciaal dankwoord voor alle vrijwilligers die zich afgelopen seizoen weer hebben 
ingezet!  
 
Veel leesplezier en met een vriendelijke rood gele sportgroet, 
 
Marc Bauwens | Secretaris 
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SAMENVATTING 
 
Een beeld van het afgelopen seizoen van RKVV Koewacht in willekeurige volgorde: 

 De installatie van het rode nieuwe ballenhok, bedankt Mammoet en Arentis! 

 Greep uit de kas 

 Het onderhoud van het complex en de ‘strijd’ tegen de gebreken 

 F1 in andere samenstelling weer kampioenschap  

 De tussen kleedkamers en kantine geplaatste kledingcontainer om oude kleding en 
schoenen te deponeren ten gunste van de vereniging en het goede doel 

 Afscheid van diverse vrijwilligers 

 De carnavalsoptocht met het aansluitende carnavalsbal 

 Oudheidkundige opgravingen onder de supportersdijk 

 Succesvolle herderstocht voor de jeugd 

 De Grote clubactie 

 Spraakmakend interview met verdediger Dieleman  

 Het jeugdtoernooi  

 Ons nieuw merchandise "must have"- item de RKVV Sjaal "The Yellow Red Bulls" mede 
mogelijk gemaakt door Schelvabo 

 Nieuwe omheining voor het stallen van fietsen 

 De nieuwjaarsreceptie  

 Reza Dubbeldam benoemd tot vrijwilliger van het jaar 

 Slotfeest 

 Een nieuwe beregeningsinstallatie voor de velden 

 ING donatie 

 Een nieuw dak op de kantine 

 Huldiging van diverse jubilarissen 

 Wijken en familie toernooi met aansluitende barbecue 

 Nieuwe spelmaterialen en ballen 

 Berlaerloop  

 Rabobank clubkas campagne 

 De immens populaire "Kwis van Chris" met bezoekers uit alle werelddelen 

 Mountainbike tocht in samenwerking met het Wielercomité 

 Kampioenschap van het meisjesteam 
 

 
 

 

  



 

Jaarverslag | RKVV Koewacht  Pagina 4 van 13 

RKVV  KOEWACHT 
 
RKVV Koewacht is een representatieve zondagvereniging, waarbij er ruimte is voor recreatief 
voetbal en de jeugd een belangrijke rol inneemt. De jeugdopleiding is erop gericht om de 
doorstroming naar de hogere elftallen te continueren. 
RKVV Koewacht is daarbij een actieve, sportieve en maatschappelijk betrokken vereniging met 
behoud van het dorpskarakter, waar je met plezier komt als voetballer, vrijwilliger, sponsor, 
supporter of gast. En dat op een representatieve, veilige accommodatie. 

ACHTERGROND 
 

RKVV Koewacht kent de laatste jaren een succesvolle ontwikkeling als groeiende vereniging. 
Hierdoor en in combinatie met de veranderende omgevingsfactoren wordt de wijze van 
aansturing van de vereniging complexer.  
 
De groei van de vereniging en de bijbehorende begroting vraagt om richting en visie voor de 
toekomst. Het is dan ook de intentie, van het huidige bestuur, om de organisatie verder te 
professionaliseren met behoud van het 'dorpskarakter'.  
 
Globaal betekent dit de juiste vrijwilligers op de juiste plek. De focus dient daarbij gericht te zijn 
op het aantrekken, het behoud en de waardering van de groep vrijwilligers. Naast al het harde 
werken, heeft de club behoefte aan inspirerend enthousiasme, coördinatie en vooruitgang. Hoe 
lastig dit soms ook is. De problematiek van een zondagvereniging, de vele (sociale) keuzes voor 
de jeugd, de economische crisis, teruglopende inkomsten en minder vrijwilligers vragen om een 
duidelijke aanpak. Met daarnaast vele enthousiaste en betrokken sponsoren en leden die willen 
bijdragen en die graag bij RKVV Koewacht komen, zijn en horen. 
 
Uitgangspunt daarbij was en is nog altijd dat plannen duidelijk moeten zijn voor: 

 sponsors (hoe worden gelden besteed),  

 spelers in selecties (verwachtingen uitspreken en consequenties verbinden),  

 leden, ouders van spelers (vertrouwen uitspreken en commitment vragen),  

 supporters (herkenbare selectie-elftallen en een presterende vereniging),  

 trainers (een koers en speelstijl die gedragen wordt door trainers) en  

 vrijwilligers (aan welke vereniging ben ik verbonden en waar draag ik aan bij). 

TERUGBLIK 2015-2016 
 

Sedert vorig seizoen is gesproken over de vooruitgang en die werd als volgt samengevat: 
Er staat bestuurlijk een meer dan heldere visie voor ogen. Dit verandertraject gaat gepaard met 
bepaalde problematieken. In een vrijwilligersorganisatie kost dat extra tijd. De ambities zijn er 
volop, het tijdspad en bestaande problematiek vragen echter eerst om een gezonde (financiële) 
basis om vervolgens door te bouwen. De visie en het verandertraject krijgen verder vorm en 
worden, zij het voor de leden in mindere mate, zichtbaar. Een aantal voorbeelden: herziening van 
de uitgaven (oa verzekeringen), vervanging van het dak van de kantine.  
 
Daarnaast streven wij om attractief te blijven, als vereniging, voor onze jeugdleden. Het 
aanpassen in het drukke leefpatroon en de sociale keuzes voor jeugdleden wordt een 
noodzakelijk kwaad. Een beroep doen op jeugdleden voor een nevenactiviteit binnen de 
vereniging wordt hierdoor steeds moeilijker. Echter het sporten in teamverband wordt nog steeds 
met enorm veel plezier uitgeoefend. 
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Een ander vervelend voorval is de ontvreemding van kasgeld door een vrijwilliger. De 
geïnstalleerde beveiligingsinstallatie bood hierin soelaas en met de ingeroepen hulp van politie 
en justitie was dit onheilspellend voorval snel opgelost.  
 
Als vereniging moeten wij kunnen vertrouwen op onze vrijwilligers om financieel attractief en 
laagdrempelig te kunnen blijven voor onze leden. Vertrouwen is een groot goed maar kan 
gruwelijk beschaamd worden! 
 

VOORTGANG 2016-2017 
 

Te stellen is dat, omtrent de genoemde kernpunten, te vermelden is: 
 
Financiën: 

 De Financiën zijn onder controle door een nog steeds zuinig beleid, striktere aansturing 
op budgetten, frequentere financiële rapportages, opvolging en controles en door 
opbrengst verhogende activiteiten. Er worden opnieuw zwarte cijfers geschreven. De 
degradatie naar de 5

e
 klasse van het eerste elftal zorgt voor een aangepast en uitgekleed 

budget; 

 De kantine omzet is stabiel en de marge is iets toegenomen. Een nieuw kassasysteem is 
nog steeds wenselijk. 

Accommodatie: 

 Vanuit facilitair oogpunt zijn een aantal voorstellen ingediend bij de gemeente. Waar dit 
toe gaat leiden is nog ongewis, maar dit wordt opgevolgd. 

Vrijwilligers: 

 Getuige de oproepen gepubliceerd in de kantine, op sociale media en persoonlijke 
brieven naar onze leden zijn wij nog steeds zoekende naar vrijwilligers in het trainers 
korps, begeleiders, vrijwilligers voor de Evenementen, Financiele, Sponsor en 
Technische Commissie, of de aanvulling in het bestuur. 

 De discussie rondom het verplicht stellen van vrijwilligerswerk voor (spelende) leden of de 
keuze om dit te vertalen naar een financiele consequentie is opnieuw gevoerd, dit omdat 
meerdere schouders meerdere lasten kunnen dragen. Ook in dit seizoen blijft het 
vrijwilligers werk in zijn huidige vorm bestaan. 

TECHNISCH BELEID 
 

Met herkenbaar voetbal, met voornamelijk "eigen" spelers, is stapsgewijze en verantwoorde groei 
mogelijk in niveau en prestaties. Niet ten koste van alles, maar passend binnen de 
mogelijkheden.  
 
De stap van de junioren naar het eerste is door de komst van ons A elftal beter overbrugbaar dan 
in het verleden. Doorstroming van jaarlijks minimaal twee spelers vanuit de jeugd is gewenst. Dat 
betekent ook dat de jeugdopleiding, waar een prima organisatie staat, andere accenten heeft 
gelegd en individueler is gaan kijken bij het klaarstomen van talenten van junior naar senior.  
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PRESTATIES  

Elftal Klasse Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Stand # Teams 

1 4e 26 6 7 13 2 40 57 11 14 

2 4e 18 4 2 12 14 29 58 9 9 

3 6e 23 5 3 15 18 32 65 9 9 

Vr 1 5e 18 9 1 8 28 69 32 5 11 

 

EERSTE ELFTAL 

De eerste seizoenshelft en het gebrek aan scorend vermogen tijdens het gehele seizoen konden 
het eerste elftal niet weerhouden van nacompetitie. Ook de nacompetitie heeft niet gebracht waar 
op gehoopt werd, waardoor degradatie naar de 5

e
 klasse een feit is. De hechte spelersgroep blijft 

behouden en de selectie is uitgebreid met een aantal nieuwe spelers. Het vertrouwen in de 
technische staf is onverminderd groot waardoor er geen noemenswaardige wijzigingen voor dit 
seizoen zijn te bespeuren.  

TWEEDE ELFTAL 

 
Het 2

e
 elftal is door matig voetbal en een aantal voorvallen minder goed gestart. Door het hele 

seizoen heeft dit parten gespeeld waarbij een laatste stek het resultaat was.  

DERDE ELFTAL 

 
Het 3

e
 elftal ambieert voetbal waarbij het plezier en teamspirit voorop staat. Helaas, doordat de 

opkomst van spelers vaak te wensen overlaat, is dit iedere keer weer puzzelen voor de 
elftalleider en is het team als laatste geëindigd in de 6

e
 klasse.  

DAMES 
 

Een sterke eerste seizoenshelft en een matige tweede seizoens helft bracht de dames senioren 
tot de middenmoot. De onrust binnen het dames elftal heeft geleid tot een tussentijdse trainers 
wissel. Een aantal dames hebben gekozen om hun voetbal carrière elders voort te zetten 
waardoor de huidige selectie krappe vormen heeft aangenomen.  

 SEIZOEN TOT ZOVER 
 

Het huidige seizoen onder leiding van Serge Martinu wordt doorgewerkt op de ingeslagen weg en  
nieuwe spelers worden ingepast naast de bestaande kern. Op dit moment is het 1

e
 elftal te 

vinden in de linkerrij. Met veel strijd en passie wordt hard gewerkt aan "het meedraaien 
bovenaan" met als doelstelling terugkeer naar het strijdtoneel van de 4

e
 klasse.  

 
Met de aanwas van eigen jongens uit de jeugd en een aantal nieuwe, staat er dit seizoen een 
tweede elftal met meer ervaring. De nadruk ligt op doorontwikkeling van deze groep.  
 
Plezier en ontspannen voetbal zijn en blijven de ingrediënten voor het 3

e
 elftal. Inmiddels is de 

vaste kern uitgebreid met een aantal voormalige 1
e
 elftal spelers die gezien de ervaring het team 

kunnen dirigeren naar de bovenste regionen.  
 
De dames streven ook dit jaar om in de top 3 van hun klasse te eindigen. De spelersselectie 
verder uit te bouwen en nieuw ingestroomde speelsters ervaring te laten opdoen. 
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JEUGDVERSLAG 
 
Prestaties op basis van de tweede seizoenshelft (voorjaar 2016). 
 

Elftal Klasse Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Stand # Teams 

A1 - - - - - - - - - - 

B1 2e 22 12 2 8 38 59 43 5 12 

C1 3e 20 2 6 12 12 28 63 10 11 

D1 5e 10 5 1 4 16 32 30 3 6 

E1 2e 10 5 0 5 15 30 26 3 6 

F1 3e 10 8 0 2 24 35 13 1* 6 

F2 5e 10 0 0 10 0 3 104 6 6 

MD1 3e 6 3 1 2 10 13 11 2 4 

MD2 3e 6 4 1 1 13 20 12 1* 4 

* = Kampioen 
 
Hieronder volgt het Jeugd Jaarverslag van de Jeugdsecretaris. 

 
Jeugdcommissie: 

 De samenstelling van de jeugdcommissie: 
Diego de Vliegher - jeugdvoorzitter 

 Bruno Vanassche - jeugdzaken 
 Zoe Schelfhout  - evenementen  
 Petra de Vliegher - secretaris 
 De leiders/trainers van de diverse jeugdteams. 
 
Competitie: 

 Deelname in de categorieën F t/m B en meisjes D  
 Kampioen was F1 en MD 2 

 
Activiteiten: 

 Kerstzaalvoetbaltoernooi in de sporthal te Axel voor alle jeugdleden. 
 Pinkstertoernooi  
 Ten behoeve van het paaskamp voor de jeugd: Verkoop Leonidas bonbons. 

 
De jeugdcommissie wil zeker ook nu weer alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hand- en 
spandiensten hebben verleend t.b.v. de jeugd hartelijk dankzeggen. 
Uw hulp maakt het voor ons mogelijk activiteiten te organiseren voor onze jeugdleden. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
 
Petra de Vliegher | Secretaris jeugdzaken 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN  
 

Het afgelopen seizoen zijn er traditiegetrouw weer vele activiteiten voor onze jeugd, senioren, 
leden en vrijwilligers georganiseerd. Natuurlijk waren er weer de vertrouwde activiteiten als onder 
andere carnaval, het eindfeest, het wijken- en familie toernooi, de Kwis van Chris, het Schelvabo 
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jeugdtoernooi. De topper was dit jaar de succesvolle herderstocht. Evenementen waarmee RKVV 
Koewacht op een andere positieve wijze in het voetlicht staat. Naast de inzet en medewerking 
van vrijwilligers staat of valt de organisatie van een evenement bij de financiële bijdrage van de 
club of individuele sponsors. Langs deze weg allen bedankt voor uw bijdrage aan deze 
evenementen in welke vorm dan ook! 

RONDOM DE CLUB 
 

Onze PR richt zich op het uitdragen van RKVV Koewacht als club waar iedereen trots op kan zijn 
en bij wil horen. Dit beleid moet garant staan voor het boeien, binden en activeren van leden en 
sponsoren.  

SOCIAL MEDIA  
 

Onze webmaster van de internetsite Wout Rozijn kan u van dienst zijn om actuele berichtgeving 
te posten. 
 
De doelstelling is om de site blijvend te actualiseren en te illustreren met RKVV Koewacht 
nieuws. Veel zaken zijn daardoor herkenbaar. Denk aan de updates van de wedstrijden, clubinfo 
en clubactiviteiten, de koppeling van berichtgeving via de site, via Facebook en Twitter.  
 
Heeft u zelf een leuk stukje, foto's, een link, informatie of iets dergelijks rondom de club wat u 
graag zou willen delen, neem dan contact op met de webmaster. 

TOESCHOUWERS 
 

Het sportpark wordt op zaterdag goed bezocht van vroeg tot laat. Ook op zondag worden 
wedstrijden goed bezocht en als daarnaast het 2

e 
en of 3

e 
elftal thuisspelen is het vaak gezellig 

druk. Het aantal betalende bezoekers is daarentegen dalend. De bezoekers komen met name uit 
eigen dorp of omgeving. De supporters van de tegenstanders zijn vaak beperkt in aantal, dit in 
tegenstelling tot de wedstrijden tegen regionale clubs.  

FACILITAIRE ZAKEN 
 

Het gestelde doel is zorgdragen voor een waardig sportpark, waarin alle elftallen zich thuis 
wanen in een veilige omgeving. De kantine neemt daarbij een prominente positie in. Het is 
immers de ontmoetingsplaats voor iedereen in en rondom de vereniging en daarbij een 
belangrijke inkomstenbron van de club. 

ACCOMODATIE 
 

Zoals genoegzaam bekend is, vraagt reparatie en onderhoud van het sportpark en installaties 
aandacht. Dat geldt voor bijvoorbeeld voorzieningen als de opstallen, de beregeningsinstallatie, 
de veldverlichting en als klapstuk het dak van de kantine. Een aantal zaken op de lange termijn, 
kunnen met de gemeente opgelost worden echter een aantal zaken zullen door de vereniging 
moeten worden bekostigd.  
 
Met een goed financieel beleid, hulp van sponsoren en het opzetten van acties moet dit leiden tot 
geraamde budgetten. 
 
De douches worden op gezette tijden gecontroleerd en gerepareerd. Het dak en de ramen van de 
zijgevels van de kantine zijn vervangen. De meeste ruimtes in de kantine zijn voorzien van een 
nieuwe verflaag.  
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Komend seizoen staan diverse investeringen op til om onze accommodatie verder te 
moderniseren.  

FINANCIEEL ORDE OP ZAKEN 

ALGEMEEN 
 

Na het positieve resultaat van vorig jaar, wordt dit jaar eveneens afgesloten met een positief 
saldo. 
 
De sprong voorwaarts is voor het grootste deel gerealiseerd door een verbeterd financieel beleid, 
een versoberd uitgave patroon, het voeren van een waardige administratie, het sturen op 
budgetten en de verbeterde opvolging en controle. Het "ophalen van vergeten gelden" zorgt dit 
jaar voor een riante sprong in het resultaat. Dit is echter eenmalig welke deels wordt aangewend 
om uitstaande schulden terug te brengen en om de financiële reserves aan te vullen om ruimte te 
creëren voor de toekomst. 

KANTINE 
 

Zoals vorig jaar ingezet zijn de omzet en de marges terug op een normaal niveau. De groei blijft 
momenteel uit waarbij de marges iets toenemen. Strakkere processen en controles met name 
aan de kosten kant dragen hiertoe bij. Aan de inkoop kant liggen de contracten vast gedurende 
dit seizoen met verschillende leveranciers. Een modern kassa systeem blijft echter wenselijk naar 
verdere professionalisering. 
 
Constante bezetting van de kantine medewerkers op voornamelijk de zaterdagen blijft zorgelijk. 
Een blijvend beroep doen op de betrokkenheid van de leden, blijft hierdoor noodzakelijk.  
 

FINANCIELE HORIZON 
 

Met de in dit jaarverslag genoemde initiatieven en een scherpere financiële aansturing, ligt een 
positief (financieel) seizoen in het vooruitzicht. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen die aan 
de kosten- en opbrengstenkant nieuwe kansen en mogelijkheden geven, maar ook verstandig 
beleid vragen.  
 
Al met al vraagt het de komende jaren om, gezamenlijk, scherp te blijven om niet onnodig geld uit 
te geven, opbrengst genererende activiteiten te ontplooien, kansen in samenwerking te zoeken 
en creatief te zijn!  
 
Financieel "scoren" dus om toekomst te blijven geven aan de leden van RKVV Koewacht! 

VERSLAG KASCOMMISSIE 
 

In de huidige kascommissie hebben momenteel zitting: 

 Cees Jansen 

 Koen van Geesbergen  

 Jens Vaerewijck 
<<<Op het moment van publiceren is de kascommissie nog niet bijeen geweest. Verslag volgt 
tijdens de Algemene Ledenvergadering>>>  
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SPONSORCOMMISSIE 
 

De sponsor commissie heeft vorig seizoen de basis gelegd voor vernieuwing van het 
sponsorbestand en een verdere uitbouw hiervan.  
 
Naast een actief sponsorbeleid is de sponsor commissie nauwgezet betrokken bij (nieuwe) 
inkoopcontracten met leveranciers en het opzetten en begeleiden van financiële 
inkomstenbronnen. 
 
Wij willen alle sponsoren en leveranciers die RKVV Koewacht een warm hart toedragen 
nogmaals hartelijk bedanken. 
De aaDe 
to your products” 
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BIJLAGE 1. ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN 
 

Benoemd Herkozen einde termijn Functie Taak Naam Status  

2012 2015 2018 Bestuurslid Jeugdzaken Dhr. D. de Vliegher Zittend 

2014 
 

2017 Dagelijks bestuur Voorzitter Dhr. B. Bonte Zittend 

2014 
 

2017 Dagelijks Bestuur Penningmeester Mw. D. Dubbeldam Zittend 

2014 
 

2017 Bestuurslid Technische zaken Dhr. J. Rietjens Zittend 

2014 
 

2017 Bestuurslid Evenementen Dhr. D. de Vliegher Zittend 

2015 
 

2018 Dagelijks bestuur Secretaris Dhr. M. Bauwens Zittend 

2015 
 

2018 Bestuurslid Accomodatie Dhr. J. Blok Zittend 

2016 
 

2019 Bestuurslid Kantine Mw. N. Coenen Zittend 
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BIJLAGE 2. LEDENBESTAND  
Per Jeugd Senioren Bonds/ereleden Dames Donateurs Totaal 

Datum Jeugd Senioren Bond/ereleden Seizoenkaart Vrienden van Donateurs Totaal 

30-6-2014 
      

0 

30-6-2015 138.5 57.5 3 15 9 47 270 

30-6-2016 126 59 3 10 9 42 249 

30-6-2017 
      

0 

30-6-2018 
      

0 

30-6-2019 
      

0 

30-6-2020 
      

0 

30-6-2021       0 

 
Het betreft hier spelende en niet spelende leden (met en zonder KNVB relatienummer) 


