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VOORWOORD 
 
Dit jaar stabiel en zonder stress behoud van het eerste elftal in de 4e klasse. Het 3e elftal behaalt 
op overtuigende wijze en met souplesse de kampioenstitel. De officiele start van DKS’17 en het 
eerste volwaardige seizoen. Bij de jeugd beklom de combinatieploeg Koewacht – Steen JO13 de 
hoogste trede.   
 
De financiën van de vereniging staan, zoals gebruikelijk, hoog op de agenda. Verrassingen 
blijven achterwege en maken plaats voor financiele stabiliteit. Afgelopen seizoen is er 
ruimschoots geïnvesteerd op diverse vlakken.  
 
Het zal u niet ontgaan zijn maar naast de investeringen is de kantine gepimpt door een aantal 
vrijwilligers. Het strakke design kleurt onze vereniging! Dank aan diegene die zich hiervoor 
hebben ingezet. 
 
Bovenaan de agenda staat inmiddels de zorg omtrent vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers dat zich 
voor de vereniging wil inzetten, wordt steeds nijpender. Zo zijn er diverse posten beschikbaar als 
trainers, elftalbegeleiders, bestuursleden en tevens vrijwilligers voor de klusploeg. 
 
Een ander punt van zorg is het sterk teruglopend aantal jeugdleden. Via diverse wegen en 
kanalen wordt getracht om de jeugd in beweging te krijgen en te enthousiasmeren voor het 
voetbal echter lukt het niet om nieuwe leden te werven. De challenge omtrent het ‘digitale 
sporten’ oftewel gamen is in volle gang. 
 
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 sponsoren is eveneens op zijn plaats. Toch zijn extra sponsoren 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 hun beste 
beentje weer hebben voorgezet!  
 
Veel leesplezier en met een vriendelijke rood gele sportgroet, 
 
Marc Bauwens | Secretaris 
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HET AFGELOPEN SEIZOEN IN EEN NOTE DOP 
 
Een beeld van het afgelopen seizoen van RKVV Koewacht in willekeurige volgorde: 

• De carnavalsoptocht met het aansluitende carnavalsbal 

• Onze vrijwilliger van het jaar 

• Huldiging van diverse jubilarissen  
• Vrijwilliger Theo van Overloop overleden 

• DKS 17 `de officiele start` 

• Kaarten voor vlees tijdens de Kerst 

• De drukbezochte kwis van Chris 

• Nieuwe veldverlichting  

• JO13 Koewacht – Steen Kampioen 1e klasse 

• Een nieuwe sproei installatie 

• In het Voetbal journaal De voorzitter en zijn Zoon 

• Afscheid van Serge Martinu als hoofdtrainer van het 1e elftal 

• De aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel voor in de kantine 

• Nogmaals de nieuwe tenues in de Schelde express  

• Vervanging van de oude zitmaaier voor de klusploeg 

• Met de bus naar Hertog Jan brouwerij 

• Mountainbiken met de Wim Hendriks-organisatie 

• Nieuwe koelkasten voor in de kantine 

• Het overlijden van de heer Schalkens, lid van de vereniging sedert de oprichting 

• Introductie van een kassasysteem 

• Al partyend naar de Duitse kraker Borussia Mönchengladbach tegen Leipzig 

• 2e editie Obstacle Run mmv Werner Acke 

• De populaire Berlaerloop 

• RKVV als stopplaats voor de Delta Ride for the Roses 

• Beloften van Gent tegen de beloften van Brugge 

• Wim Hendriks troffee 

• Het succcesvolle Hemelvaarttoernooi voor wijken-;familie’s; en  collega’s  

• Een mooie nieuwe kalkinstallatie met bulkopslag 

• Koningsspelen op de voetbalvelden 

• Cow City lanceert spelletjes op de velden van de voetbal 

• Verzekeringsportefeuille herzien 

• Nieuwe brandblussers en veiligheids items rondom de accomodatie 

• 3e kampioen 5e klasse 

• Een gepimpte kantine  

• Interview met Imre Rotthier en Nikki de Kindt in het Voetbaljournaal 
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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 2018-2019 
 

Afgelopen seizoen is tijd, geld en aandacht uitgegaan naar broodnodige investeringen. De 
vereniging bevindt zich momenteel in een stabiele omgeving die ruimte voor weloverwogen 
investeringen toelaat. Voorbeelden hiervan zijn weergegeven in het seizoen in een notedop 
echter is de gepimpte kantine de meest in het oog springend.  
 
Bestuurlijk is er een duidelijke verantwoorde visie, al roepen het nijpende tekort aan vrijwilligers 
en vacante posities in het bestuur om versterking om deze visie vorm te geven en uit te bouwen.   
 
Het streven om spraakmakend en attractief te blijven, als vereniging, voor onze jeugdleden 
dragen we steeds hoog in het vaandel. 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.  

VOORTGANG 2019-2020 
 

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.  

• Zorgelijk is de daling in omzet door het verminderd aantal wedstrijden door het ontstaan 
van de combinatie ploegen en het opgerichte DKS’17 met VV Steen. De indeling door de 
KNVB met enkel de Zeeuws Vlaamse teams in de 4e klassen zorgen voor een 
aanzienlijke terugloop in thuiswedstrijden. Groot is dan ook de dank dat Pluym 
Drankenhandel met eigen middelen in dit gat is gesprongen met een oprichting van een 
eigen Cup. Hierdoor wordt een aantal extra wedstrijden toegevoegd aan de 
speelkalender. 

Accommodatie: 

• Vanuit facilitair oogpunt kunnen we stellen dat de vereniging afdoende steun krijgt van de 
gemeente Terneuzen om onze accommodatie goed en veilig te onderhouden. Afgelopen 
seizoen is de veldverlichting vernieuwd en begin november wordt gestart met de 
vernieuwing van de groen omheining. 

Vrijwilligers: 

• Het is reeds aan de orde geweest maar wij zijn 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 
vrijwilligers werk in zijn huidige vorm bestaan. 
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TECHNISCH BELEID 
 

EERSTE ELFTAL 
 

Gedurende het gehele seizoen heeft het eerste elftal zich onder leiding van Serge Martinu kranig 
verweerd om de nacompetitie te ontlopen en behoud van de 4e klasse veilig te stellen. In zijn 
afscheid als hoofdtrainer is Serge hierin ruimschoots geslaagd. 

TWEEDE ELFTAL 

 
Het 2e elftal presteert ondermaats, met matig voetbal, veroorzaakt door een beperkte selectie is 
het roeien met de voorhande zijnde riemen. Dit heeft het hele seizoen parten gespeeld.  

DERDE ELFTAL 

 
Het 3e elftal ambieert voetbal waarbij het plezier en teamspirit voorop staat. Dit seizoen nam dit 
echter een andere wending. Het 3e elftal kreeg, naarmate het seizoen vorderde, de 
kampioenstitel in het zicht. De spanning en stress van een mogelijke titel kende zijn ontlading met 
de ruimschootse overwinning in Vogelwaarde. Het kampioenschap was een feit en is met de 
talrijk aanwezige Koewacht supporters groots gevierd.  Steeds meer oudere leden geven de 
voorkeur aan het spelen bij het 3e 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.  

DKS’17  
 
Het eerste officiële seizoen van de SVO/DKS'17 zit er op. Na het officiële startsein op de terreinen van 
VV Steen is het seizoen gestart en geëindigd met 4 teams. Naast de goede prestaties zijn zowel  het 
DKS’17 bestuur als de besturen van de beide moederverenigingen bijzonder te spreken over de 
genomen stap en de samensmelting van de dames onderling met als doelstelling borging van het 
meisjes- en damesvoetbal op lange termijn. In de regio en daarbuiten wordt DKS’17 als voorbeeld 
genoemd voor de samenwerking binnen het vrouwenvoetbal. Helaas zijn omliggende verenigingen 
huiverig voor samenwerking.  
 

1e elftal 
Als derde geëindigd in de 3e klasse met als beloning een plaats in de nacompetitie. In de eerste ronde 
is dit avontuur jammerlijk vroegtijdig geëindigd. 
 

2e elftal 
Een dramatische start met een laatste plaats bij de winterstop. In de tweede seizoenshelft zijn de 
vruchten geplukt door motiverende coaching en het onstaan van een hecht team, een vijfde plaats is 
uiteindelijk bereikt. 
 

3e elftal 
Het jeugdige derde elftal is op de derde stek geëindigd waarbij de kans op een hogere klassering in 
het verschiet lag. 
 

MO17 
Als 6e geëindigd in een loodzware competitie waarbij de tegenstander vaak qua grootte en fysiek 
voorkomen al een ruime voorsprong nam bij het aantreden op het veld. 
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 SEIZOEN TOT ZOVER 
 

Het stokje van hoofdtrainer van het 1e elftal is overgenomen door Jorden Takidinne met als 
doelstelling behoud van de 4e klasse. Op dit moment bungelt het team onderaan. De bestaande 
kern zal met strijd, passie en hard werken alle zeilen bij moeten zetten om de doelstelling waar te 
maken. De selectie is aangevuld met een select aantal jonge nieuwe spelers afkomstig uit het 2e 
elftal. Het vertrouwen in de technische staf is onverminderd groot waardoor er geen 
noemenswaardige wijzigingen voor dit seizoen zijn te bespeuren. 
 
Het 2e elftal bestaat dit seizoen uit een mix van jong en oud. De aanstelling van Pascal Pauwels 
als trainer moet leiden tot doorontwikkeling van de jonge groep naar een hoger niveau door 
overdracht van kennis en ervaring van de oudere groep.  
 
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.  

 
Dit seizoen is DKS’17 gestart met 2 dames- en 1 jeugdelftal. De doelstelling is om diverse redenen 
niet gehaald om een damesteam in de derde, vierde en vijfde klasse te hebben.  
Ook is de aanwas van de jeugd beperkt. De DKS’17 jeugdcommissie gaat zich vol richten op de 
jeugd. Door het organiseren van evenementen (bv schoolvoetbaltrainingen, gymlessen geven op 
basisscholen) gaan we proberen de jeugd te enthousiasmeren voor het voetbal. 
  
Met de samenstelling van de huidige teams gloort de hoop op een kampioenschap wat een mijlpaal 
zal betekenen in het kortstondige bestaan van DKS'17. 

.  

JEUGDVERSLAG 
 
Hieronder volgt het Jeugd Jaarverslag van de Jeugdsecretaris. 

 
Jeugd 2018 / 2019 
 
De samenstelling van de jeugdcommissie bestaat uit: 
Reinbert Broos - jeugdvoorzitter 
Arno Oosterwijk - jeugdsecretaris 
De leiders/trainers van de diverse jeugdteams 
 
SPORTIEVE RESULTATEN 
Deelname in de categorieën JO09 – JO15  
 
ACTIVITEITEN 

• Kerstzaalvoetbaltoernooi in de sporthal te Axel voor alle jeugdleden. 
 
 
Namens de jeugdcommissie 
 

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 Hemelvaarttoernooi, de Kwis van Chris, etc. De topper was 
dit jaar de 2e editie van de Obstacle Run… De regengoden waren de deelnemers gunstig gezind 
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… vorig jaar was er sprake van de Sunny edition dit jaar van de Mud edition. 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! 
 
Dit seizoen is een bijzonder seizoen. De club viert namelijk haar 75 jarig jubileum. De 
voorbereiding van activiteiten is met een speciaal in het leven geroepen comité in volle gang. 
Meer informatie volgt!  

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. Afgelopen seizoen is zoals reeds aangegeven geïnvesteerd in onze accommodatie 
van koelkasten tot nieuwe veldverlichting. Komend seizoen staat de groen omheining op het 
programma van de gemeente. Gezien de reeds verrichte investeringen, het jubileum in het 
achterhoofd, zal komend seizoen in mindere mate worden geïnvesteerd.  

FINANCIEEL ORDE OP ZAKEN 

ALGEMEEN 
 

Na het positieve resultaat van vorig jaar, wordt dit jaar afgesloten met een licht negatief saldo. 
 
Het dalend aantal leden, een significant aantal sponsors die zich hebben teruggetrokken, een 
vermindering van het aantal evenementen zorgen voor een ietwat tegenvallend resultaat.  
 
Daarnaast is er financiële ruimte gebruikt voor een aantal (broodnodige) investeringen en is de 
jaarruimte voor het aflossen van schulden opnieuw gebruikt. 
 
Komend seizoen is voorzien om het 75 jarig jubileum kleur te geven en nieuwe kleding voor de 
senioren tems en zoals vanouds de uitstaande schulden verder terug te brengen om de financiële 
reserves verder aan te vullen om ruimte te creëren voor de toekomst. 

KANTINE 
 

De omzet van de kantine is teruggelopen echter verklaarbaar. De nieuw aangeschafte kassa’s 
met het hernieuwde kantinebeleid opgesteld door de nieuwe kantine commissie moet leiden tot 
verdere verbetering en ondersteuning van vrijwilligerrs.  
 
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 
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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, (jeugd) leden te werven,  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: 

• Bart van Remoortele  

• Bruno Vanassche 

• Kevin Koekkoek 

• Herve Schelfhout 
<<<Op het moment van publiceren is de kascommissie nog niet bijeen geweest. Verslag volgt 
tijdens de Algemene Ledenvergadering>>>  

SPONSORCOMMISSIE 
 

De sponsorcommissie borduurt voort op uitbouw en vernieuwing van het sponsorbestand. Dit 
heeft geresulteerd in verlenging van contracten met huidige sponsoren. Daarnaast heeft de 
sponsorcommissie een aantal sponsoren gevonden die gezamenlijk de kleding en tassen van 
onze senioren, elftalbegeleiders en trainers hebben bekostigd voor de korte en middenlange 
termijn. Een significant aantal sponsoren van reclame borden langs het veld hebben zich 
teruggetrokken, wat een terugval veroorzaakt in de sponsorinkomsten. 
 
Wij willen alle sponsoren en leveranciers die RKVV Koewacht een warm hart toedragen 
nogmaals hartelijk bedanken. 
 


