Jaarverslag Seizoen
2017 /2018

Jaarverslag | Secretariaat

VOORWOORD
Een stabiel seizoen met stabiele resultaten.
Naast resultaten zijn er wel ontwikkelingen op het vlak van samenwerking. Door teruglopende
leden aantallen, trainers en vrijwilligers is samenwerking een mogelijke garantie voor de
toekomst. Zo zijn er bij de jeugd en de dames voorzichtige stappen gezet omtrent samenwerking
met VV Steen. De samenwerking met de dames zal verder worden opgevoerd naar een heuse
SVO met een eigen identiteit DKS'17.Verderop in dit verslag volgt een nadere toelichting. De
samenwerking bij de jeugd blijft op basis van aanvulling van teams zonder verdere verplichtingen
met herziening op gezette tijden.
De financiën van de vereniging staan zoals de laatste jaren gebruikelijk hoog op de agenda,
positieve resultaten geven ruimte voor investeringen.
Zoals gezegd trekken donkere wolken samen boven ons korps van trainers, vrijwilligers (voor de
klusploeg) en de terugloop van het aantal leden. Onze vereniging is sterk afhankelijk van een
korps vrijwilligers. De zorg wordt echter steeds nijpender om aan voldoende trainers,
elftalbegeleiders en vrijwilligers te komen om alles in goede banen te leiden.
Bestuurlijk zijn er ook dit jaar weer een aantal wijzigingen waaronder in het jeugdbestuur, het
wedstrijdsecretariaat en de kantine cie.
Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie en het slotfeest is afscheid genomen van diverse
bestuursleden, vrijwilligers en werden diverse jubilarissen gehuldigd.
Een bedankje aan allen voor hun visie, enthousiasme, inzet en toewijding ten behoeve van de
vereniging.
In het bijzonder de huldiging omtrent het 70-jarig jubileum van de heer Willy Martens door
wethouder Sonja Suij van de gemeente Terneuzen.
Helaas hebben wij dit seizoen afscheid moeten nemen van een aantal RKVV'ers.
Verder in dit jaarverslag een terugblik op het afgelopen seizoen en een voortuitblik op het
komende seizoen.
Daarnaast welgemeende dank aan de sponsors. Mede door jullie steun houden we de vereniging
draaiende. Extra sponsors zijn vanzelfsprekend meer dan welkom.
Ten overvloede een speciaal dankwoord voor alle vrijwilligers die zich afgelopen seizoen weer
hebben ingezet!
Veel leesplezier.
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:
 We willen stilstaan bij een aantal bijzondere RKVV-ers die dit seizoen van ons heen
gegaan zijn:
o clubicoon de heer K. Jansen;
o vrijwilliger mevrouw A. de Schepper;
o lid de heer G. Schalkens;
o de heer G. van Dijk (hoofdsponsor 1e elftal)
 De carnavalsoptocht met het aansluitende -bal
 Georganiseerde helikoptervluchten door de Plus
 De Grote Clubactie
 70 jarig jubileum van de heer Willy Martens
 Spelletjesmiddag en Discoavond georganiseerd door Cowcity
 Vernieuwde douches
 Een nieuw jeugdbestuur
 Spraakmakende interviews met diverse spelers en speelsters
 De nieuwjaarsreceptie
 Petra de Vliegher "vrijwilliger van het jaar"
 Slotfeest
 Nieuw spelmateriaal
 Een nieuwe wedstrijdsecretaresse
 Huldiging van diverse jubilarissen
 Wijken- en familietoernooi met aansluitende barbecue
 Berlaerloop ism Theo de Bot
 Internationale EHBO wedstrijden
 Jubilarissen Jeffrey Kleppe en Reggie Matthijs
 Rabobank clubkas campagne
 Een nieuwe bar cie
 Koningsdag ism het Oranje comitee
 Nieuwe terrastegels en terrasmeubilair
 De immens populaire "Kwis van Chris" met bezoekers uit alle werelddelen
 Mountainbike tocht in samenwerking met het Wielercomité
 Wim Hendrikstroffee en RKVV Koewacht
 Wandel/puzzel tocht door onze eigen Evenementencommissie
 Obstacle Run mmv Werner Acke en de commandos
 Dropping voetbal Sint Gilles Waas
 Oprichting van DKS'17
 Een nieuwe belijningsmachine
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RKVV KOEWACHT
RKVV Koewacht is een representatieve zondagvereniging, waarbij er ruimte is voor recreatief
voetbal en waar 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.

TERUGBLIK 2017-2018
Financieel zit RKVV Koewacht in een positieve "swung". Het ingezette beleid werpt zijn vruchten
af. De laatste financiele issues zijn opgelost, schulden worden versneld afgelost, reserves
worden opgebouwd en door vernieuwing van sponsorcontracten en diverse meevallers is extra
ruimte ontstaan voor nieuwe investeringen.
We zien echter een terugloop in het aantal jeugdleden die om wat voor reden dan ook niet langer
onze vereniging trouw blijven. Dit is tevens kenmerkend voor ons vrijwilligers korps. Hier is
eveneens een terugloop die de bovenhand begint te nemen.

VOORTGANG 2018-2019
Omtrent onderstaande kernpunten valt het volgende te vermelden:
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 mooie zwarte cijfers geschreven.
Accommodatie:
 Deze zomer heeft de gemeente een aantal voorstellen ingewilligd en uitgevoerd. Zo is
deze zomer het 2e veld voorzien van nieuwe veldverlichting. Andere voorstellen zijn
ingediend bij de gemeente en worden opgevolgd;
 Vanuit de vereniging zelf zullen ook dit jaar weer de nodige investeringen in onze
accommodatie worden gepleegd.
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 financiële consequentie is opnieuw gevoerd, dit omdat
meerdere schouders meerdere lasten kunnen dragen. Ook in dit seizoen blijft het
vrijwilligerswerk in zijn huidige vorm bestaan.
Samenwerking:
 Door de terugloop in jeugdleden, trainers en begeleiders ontkomen we niet meer aan
combinatieploegen. (half)jaarlijks wordt geïnventariseerd waar tekortkomingen ontstaan
en waar mogelijkheden liggen om een combinatie-elftal te creëren. Doelstelling hierbij is
om leden met leeftijdsgenoten ongedwongen te laten voetballen.
 Een andere wending is ontstaan bij de dames en de meisjes. Een uitgebreidere
bestuurlijke toelichting is hiervoor op zijn plaats.
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Afgelopen seizoen is voorzichtig gestart met een samenwerking tussen de dames van VV Steen
en RKVV Koewacht. Dit heeft geresulteerd in 2 gecombineerde dames-elftallen Steen/Koewacht.
In overleg en na stemming van de dames zal vanaf dit seizoen de samenwerking serieuzere
vormen aannemen, ouders van betrokken meisjes zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het
hoofdbestuur van RKVV Koewacht heeft haar medewerking toegezegd aan deze nieuwe vorm
van samenwerking. Alle dames en meisjes vanaf 13 jaar van RKVV Koewacht en VV
Steen zullen vanaf volgend seizoen ondergebracht worden bij een zogenaamde Samenwerking
Vrouwen Opleiding (SVO).
Deze aparte entiteit binnen de verenigingen van Koewacht en Steen zal bekend worden onder
de officiële naam SVO/DKS'17. DKS'17 beschikt over een eigen bestuur met afgevaardigden van
beide verenigingen dat verantwoording aflegt aan de beide hoofdbesturen. Daarnaast zal DKS'17
in de nabije toekomst aantreden met eigen tenues, met nieuwe clubkleuren en een eigen logo.
DKS'17 is opgericht om uiteindelijk één grote damesafdeling te vormen met een regionaal
karakter (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) die dames en meisjes iets kan bieden op elk niveau.
Voetbal met een glimlach is het motto. Een club voor en door dames.
DKS'17 stelt zich ten doel om het voetbal op het eigen dorp te handhaven in combinatie met het
remmen van de uitwas van de betere speelsters naar andere verenigingen. Een doelstelling in
het bijzonder is het stimuleren van de meisjes om te komen voetballen zodat voortbestaan is
gegarandeerd.
Het bestuur van RKVV Koewacht hecht waarde aan een postitief verloop van DKS'17 ten aanzien
van het dames en meisjes voetbal en zal de ontwikkelingen binnen DKS'17 nauwgezet en met
belangstelling opvolgen en waar mogelijk verder stimuleren, mede in het belang van al haar
leden.

TECHNISCH BELEID
EERSTE ELFTAL
Gedurende het gehele seizoen heeft het eerste elftal in het rechterrijtje gevochten om een plaats
waarbij de nacompetitie kon worden ontlopen. Door strijd en passie heeft dit een positief resultaat
gebracht en is behoud in de 4e klasse een feit met een 10e plaats in de rangschikking.

TWEEDE ELFTAL
Door aanvulling van jeugdige spelers met daarnaast een aantal oud gedienden wordt fris en
gretig spel geboden. Nog niet de gewenste resultaten echter de nieuwe samenstelling, een mix
van jong en oud, heeft het tweede elftal uiteindelijk in de middenmoot, een 5e plaats in de
eindstand doen belanden.

DERDE ELFTAL
Dit seizoen is een 2e plaats voor het derde elftal in de boeken gegaan. Het derde elftal ambieert
voetbal waarbij het plezier en teamspirit voorop staat. Steeds meer oudere leden geven de
voorkeur aan het spelen bij dit elftal. De selectie is daardoor erg groot. Desondanks komt het
veelvuldig voor dat de opkomst van spelers vaak te wensen overlaat, met als gevolg een
wekelijkse puzzeltocht voor de elftalbegeleider.
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DAMES / MEISJES
Afgelopen seizoen zijn beide dames-elftallen in de top 5 geëindigd. Een goed resultaat door
intensieve samenwerking met de dames van Steen en Koewacht. Resultaat stond niet op de
eerste plaats. Dit was weggelegd voor gewenning, samensmelting met de uiteindelijke stap naar
DKS'17. Dit is een pluim waard voor de dames zelf maar zeker ook voor de trainers en
begeleiders van beide elftallen.
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. Met veel strijd en passie wordt hard
gewerkt aan "het meedraaien bovenaan" met als doelstelling behoud van een plaats in de 4e
klasse. Een aantal oud gedienden hebben afscheid genomen van de spelersgroep. De selectie is
aangevuld met een select aantal nieuwe spelers. Het vertrouwen in de technische staf is
onverminderd groot waardoor er geen noemenswaardige wijzigingen voor dit seizoen zijn te
bespeuren.
Hoopvol is de stemming bij het 2e elftal. De mix van jeugdige en ervaren spelers is strijd in de
hogere regionen een doel. Sergio Verplancke als trainer zal zorgdragen voor verdere
doorontwikkeling van de jongeren met behulp van de ervaren spelers die hun kennis en ervaring
kunnen overdragen.
Plezier en ontspannen voetbal zijn en blijven de ingrediënten voor het 3e elftal. Inmiddels is de
vaste kern uitgebreid met een aantal voormalige 2e elftal spelers en een aantal nieuwe 30+-ers.
DKS'17 is gestart met 3 dameselftallen en 1 meisjes onder 17. Het streven is om de sterkste
speelsters in dames 1 te laten spelen. Dames 3 zal vooral bestaan uit jeugdige speelsters.
Dames 2 is als elftal gericht op het niveau tussen Dames 1 en 3.
De meisjes worden MO17 en zullen op vertrouwde voet verder gaan.
Door de constructie SVO/DKS'17 behoort schuiven tussen de teams onderling tot de
mogelijkheden waardoor een hechtere samenhang tussen speelsters onderling wordt
gerealiseerd.
Sportieve doelstelling is om na komend seizoen een elftal actief te hebben in de 3e, 4e en 5e
klasse. Voor de meisjes wordt gemikt op uitbreiding van het aantal meisjesteams.

JEUGDVERSLAG
Afgelopen seizoen zijn diverse jeugdploegen actief geweest waarbij de eerste schreden zijn
gezet in samenwerking met VV Steen omtrent aanvulling van jeugdteams onderling. De 2e
seizoenshelft is de JO17 kampioen geworden.
Dit seizoen is een nieuw jeugdbestuur aangetreden. Samenwerking is eveneens on-ontbeerlijk
voor zowel RKVV Koewacht als VV Steen. Aanvulling van jeugdleden is één van de speerpunten
dit seizoen. Het nieuwe jeugdbestuur gaat tevens verdere invulling geven aan de uitbouw van
evenementen voor de jeugd.

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 familietoernooi, de Kwis van Chris, etc. De topper
van dit seizoen was ongetwijfeld de Obstacle Run. Ruim 200 deelnemers van allerlei leeftijden
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zijn de uitdaging aangegaan, hoogtes overwonnen, gezwommen door duikers etc. Deelnemers
waren vol lof over de organisatie en kijken reikhalzend uit naar een 2e editie.

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. Onze nieuwe webmaster vanaf dit seizoen is Martijn de Letter!

SOCIAL MEDIA
Dit jaar zijn diverse spelers en speelsters geïnterviewd door diverse (locale) nieuwsmedia.
In mei is de nieuwe privacy regeling (AVG) van overheidswege van kracht gegaan. Dit heeft
geresulteerd in aanscherping van bescherming van persoonsgegevens door middel van het
verlenen van akkoord voor het ontvangen van voetbal gerelateerde informatie. Komend seizoen
wordt dit beleid verder geïntensiveerd door een persoonlijk schrijven waarbij ieder lid, ouder of
verzorger toestemming moet verlenen voor het gebruik van (persoonlijke) data.
De nieuwsbrief wordt bij wetenswaardigheden rondom de club en na toestemming rondgestuurd.
Onze webmaster van de internetsite 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 minder goed bezocht door terugloop van het aantal wedstrijden.
Daarentegen brengt het vrouwenvoetbal de nodige bezoekers met zich mee waardoor sprake
kan zijn van een minimale terugloop. Ook op zondag worden wedstrijden redelijk bezocht en als
daarnaast het 2e en of 3e elftal thuisspelen is het vaak gezellig druk. Het aantal bezoekers van
buitenaf is daarentegen verder dalend. De bezoekers komen met name uit eigen dorp of
omgeving.

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
Afgelopen seizoen is er geïnvesteerd in het terras, nieuw terrasmeubilair, een nieuwe
belijningsmachine en zijn alle douche modules van alle kleedkamers vervangen. Bijzondere dank
voor de vrijwilligers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd!
Komend seizoen staan wederom investeringen op til om onze accommodatie verder te
moderniseren.
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FINANCIEEL ORDE OP ZAKEN
Na een mager positief resultaat vorig jaar, voert ook dit jaar een positief resultaat de boventoon.
Door financiële schenkingen is het resultaat bovenmatig positief wat naar alle waarschijnlijkheid
volgend seizoen niet geëvenaard kan worden.
Naast de reguliere investeringen in kleding en spelmateriaal is de extra financiële ruimte gebruikt
om een aantal duurdere investeringen te plegen, reserves aan te leggen voor de toekomst en is
de jaarruimte voor het aflossen van schulden opnieuw gebruikt.
Komend seizoen is voorzien om de uitstaande schulden verder terug te brengen en om de
financiële reserves verder aan te vullen om ruimte te creëren voor de toekomst.

KANTINE
De omzet van de kantine is ietsje gestegen tegen een verbeterde marge. Het huidige
kantinebeleid wordt voortgezet weliswaar in andere samenstelling echter gefocust op een
geoliede bezetting op de zondagen en evenementen met nog steeds strakke processen en
controles. Dit seizoen is een nieuwe bar cie aangetreden die verdere opvolging voor zijn rekening
gaat nemen.
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 bieden, 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!

VERSLAG KASCOMMISSIE
In de huidige kascommissie hebben momenteel zitting:
 Herve Schelfhout 2017 - 2020 hernoembaar
 Bruno Vanassche 2016 - 2019 hernoembaar
 Kevin Koekoek 2016 - 2019 hernoembaar
 Bart van Remoortele 2020 (reserve) hernoembaar
De kascommissie heeft goedkeuring gegeven aan de resultatenrekening, de balans van het
afgelopen seizoen en het budget voor komend seizoen

SPONSORCOMMISSIE
De ingeslagen weg met betrekking tot de sponsors krijgt nu zijn definitieve beslag. Er zijn een
aantal kledingsponsors, een stabiel aantal sponsors met betrekking tot de wedstrijdbal en met
betrekking tot de reclameborden. Het sponsorbeleid draagt bij aan stabiele inkomsten voor de
middellange termijn.
Wij willen alle sponsoren en leveranciers die RKVV Koewacht een warm hart toedragen
nogmaals hartelijk bedanken en gaan ervan uit ook dit seizoen weer een beroep op hen te
mogen doen.
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BIJLAGE 1. ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN
Benoemd

Herkozen

einde termijn

2018

Functie

Taak

Naam

Status

Bestuurslid

Jeugdzaken

Dhr. R. Broos

Voordragend

2014

2017

2020

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Dhr. B. Bonte

Zittend

2014

2017

2020

Dagelijks Bestuur

Penningmeester

Mw. D. Dubbeldam

Zittend

2014

2017

2020

Bestuurslid

Technische zaken

Dhr. J. Rietjens

Zittend

2014

2017

2020

Bestuurslid

Evenementen

Dhr. D. de Vliegher

Zittend

2015

2018

Dagelijks bestuur

Secretaris

Dhr. M. Bauwens

2015

2018

Bestuurslid

Accomodatie

Dhr. J. Blok

Herkiesbaar

Bestuurslid

Kantine

Dhr. P de Vlieger

Voordragend

2018
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BIJLAGE 2. LEDENBESTAND
Per Jeugd Senioren Bonds/ereleden Dames Donateurs Totaal
Datum

Jeugd

Senioren

Seizoenkaart

Donateurs

30-6-2014

Totaal
0

30-6-2015

138.5

57.5

15

47

258

30-6-2016

126

59

10

42

237

30-6-2017

111

59.5

12

41

223.5

30-6-2018

102,5

66,5

11

42

222

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)
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