SECRETARIEEL JAARVERSLAG V.V. SCHIPLUIDEN SEIZOEN 2020-2021
November 2021
•
•

12 november Ledenvergadering in de kantine
20-11-2021… Gisteren bereikte ons het tragische nieuws dat oud-speler Ton Bekkers
plotseling is overleden. Ton is jarenlang actief geweest binnen onze club als
selectiespeler en medewerker. Hij was een graag geziene gast door zijn tomeloze inzet,
zijn glimlach en zijn nooit aflatende positiviteit.

•

Schipluiden steunt oud-eerste elftalspeler Jeffrey van de Sloot in zijn strijd tegen ALS:

Internal

•

En steunt eerste elftalspeler Pim Hoornweg in de strijd tegen zijn ziekte:

•

Het corona-spook waart nog steeds in Nederland waardoor de maatregelen per maand
verschillen en we veel moeite moeten doen hier als club op in te spelen.

December 2021
•

Oud papier sparen en oud papier ophalen voor de voetbal…een traditie verdwijnt…

De mannen van de voetbal komen vrijdag 17 december weer langs, maar ze hebben ook nieuws voor
iedereen: DIT WORDT DE LAATSTE KEER OUDPAPIER OPHALEN. Per 1 januari neemt afvalinzamelbedrijf Avalex (in samenwerking met de gemeente) deze klus over. Zo komt er een laatste punt
in het nostalgische verhaal dat misschien wel zestig jaar geleden is begonnen als een enthousiast
initiatief van enkele leden van de voetbalvereniging die de clubkas wilden spekken met – toen nog –
keiharde guldens.
Niet zelden zagen de bewoners van Schipluiden de penningmeester van de club dan ’s avonds
handenwrijvend om het stalen ‘pakhuis’ dribbelen, al voorzichtig calculerend wat de opbrengst zou
zijn van deze nijverheid. Naar verluidt werd hij zelden teleurgesteld. En de jeugdleden evenmin: veel
van het geld ging namelijk naar activiteiten zoals bezoekjes aan wedstrijden van Oranje, of een deel
werd benut aan nieuwe trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pillonnen, minidoeltjes etc).
Zo ging dat alle jaren. De werkwijze wijzigde vanzelfsprekend in de loop der jaren. Het pure handwerk
van papier (keurig bij elkaar gehouden door touw) opgestapeld op de stoepen, opladen en lossen in
de containers, transformeerde eind vorige eeuw naar de Holle, Bolle, Gijs-rijdende containerwagens
waar de ophalers van de voetbal jonglerend aan de achterzijde van het gevaarte hingen en op die
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manier Schipluiden van het overbodige papier verlosten. Tegenwoordig is het een fluitje van een cent
(de papierprijs komt trouwens niet veel hoger meer): de blauwe bakken hoeven alleen in de
grijpgrage klauwen van de containerauto te worden gehangen.
Tonnen papier zijn de voorbije decennia ingezameld en weer verwerkt. Straks zal het niet anders zijn.
Of, toch wel: geen jongens meer van de voetbal die de bakken pakken en na het legen terugzetten.
Dat beeld zal uit het straatbeeld verdwijnen. Wat blijft, is de herinnering aan deze leuke bijverdienste
voor de voetbal. Dank aan iedereen die ooit zijn steentje heeft bijgedragen, niet in de laatste plaats de
bewoners die wat graag van hun papierbende af wilden…..

•

Dames aan de poets!

Woensdag avond 24 november ging een deel van het dames team wederom de strijd aan op
het fantastische complex van VV Schipluiden. Na een maaltijd verzorgd door de altijd helpende
vrijwilligers Ary en Karin Eikelenboom bestaande uit een zalige verse soep en een heerlijk
belegd broodje, gingen we de strijd aan. De strijd tegen het vuil op de vervuilde reclameborden
van onze geweldige sponsoren.
Het was leuk en we hebben veel gelachen. Toch weer mooi als je na zo’n avond je realiseert
hoeveel vrije tijd Leo en Arie en alle andere vrijwilligers met liefde spenderen om het complex
van onze mooie club te onderhouden. Leuk, om zo als team je eigen vrijwilligers te kunnen
helpen. Leo en Arij bedankt!
Namens de Dames van onze club!
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•

De Jeugdvoorzitter spreekt…

Je zou bij de titel kunnen denken aan het bestellen van een heerlijke puntzak patat in de
kantine, maar daar heeft het niets mee te maken...Gewoon eens een stukje tekst zonder…..
De laatste 2 weken van het jaar zijn aangebroken, een jaar waarin weer een hoop gebeurd is op
en rond de club. Een aantal opvallende gebeurtenissen die ik nog even zal oprakelen…Want die
puntzak patat wordt sinds deze zomer bereid in de schitterend vernieuwde keuken.
In dit nieuwe paleisje worden tegenwoordig ook heerlijke producten van onze bakker Holtkamp
gemaakt. Een hoop vrijwilligers hebben dit mede mogelijk gemaakt door te helpen bij de
verbouwing. En over vrijwilligers gesproken, sinds de zomer zijn we ook gestart met de
vrijwilligerscommissie om ervoor te zorgen dat we met zijn allen een steentje bijdragen daar
waar nodig. Dat het af en toe misschien nog niet helemaal soepel verloopt heeft uiteraard te
maken met het feit dat het voor de betreffende commissie ook allemaal nog nieuw is. We
hopen in de toekomst gebruik te maken van sportlink waardoor het inschrijven en het verdelen
van de taken voor iedereen makkelijker zal worden.
In oktober startte de KNVB in samenwerking met Albert Heijn een supermooie actie waarbij je
voetbalpunten kon sparen voor je favoriete voetbalvereniging. Met de hulp van onze toppers
van AH Buckers heeft dit, samen met de goede doelen knop van het statiegeld, een supermooi
bedrag opgeleverd. Ook zijn we samen met de AH gestart met het verzorgen van gratis fruit in
de kantine op zaterdag. Hier gaan we na de winterstop zeker mee verder, aangezien het
meeste fruit rond de middag al op is. In oktober heeft de jongste jeugd de wandelschoenen
weer aangetrokken om langs de deuren te gaan voor de verkoop van speculaaspoppen, en met
succes! Een recordaantal van meer dan 1500 speculaaspoppen werd verkocht. Zo leren de
kinderen op jonge leeftijd ongemerkt ook gelijk een beetje over het begrip “vrijwilligerswerk”.
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De topverkopers hebben ondertussen hun presentje in ontvangst genomen en de JO11-2 mag
doordat ze meer dan 300 poppen verkochten nog wat leuks gaan doen met het team.
Doordat de afgelopen seizoenen iets anders verliepen dan normaal, leek het Sinterklaas een
juist moment om alle jeugdspelers eens in het zonnetje te zetten. Alleen al omdat de
jeugdleden hun cluppie zo trouw blijven vond het bestuur dit een prima idee. Alle 191
jeugdspelers werden dan ook voorzien van een mooi trainingsshirt met het logo van onze
prachtige club. Hierdoor ontstaat er nog meer eenheid binnen de vereniging.
Als laatste wil ik graag nog mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers en medebestuursleden die
ook in 2021 er weer voor gezorgd hebben dat we gewoon een super mooie club zijn en blijven.
En dan toch de vraag over de titel van dit stukje maar eens beantwoorden. Zonder het woord
Corona is het toch veel leuker lezen….?
Fijne feestdagen en alvast de beste wensen voor
2022!
Robert Notenboom

VV Schipluiden wenst iedereen een gezellige kerst en een mooi, sportief en gezond 2022 toe!
Kerst en Oud en Nieuw is altijd een tijd van familie en gezelligheid, van terugkijken op het afgelopen jaar, dat
voor ons allemaal anders verlopen is. Een tijd ook van plannen maken voor het jaar dat voor ons ligt. Kunst is en
blijft ook komend jaar weer om het leuk te hebben met elkaar, om te lachen en lol te hebben met elkaar maar
ook om naar elkaar om te blijven kijken. Ons cluppie is een prachtige plek waar we elkaar wekelijks ontmoeten.
We zijn er allemaal voor en met elkaar en hierbij is het de kunst iedereen in zijn waarde te laten. Daar zijn jullie
met z'n allen - ondanks de uitdagingen die er soms lagen - dit jaar toch ook weer glansrijk in geslaagd.
Als club kijken we terug op een jaar waar veel zaken goed zijn gegaan en waarbij een aantal zaken nog beter
kunnen. Dat zijn we ook van plan te gaan doen, samen met jullie uiteraard. Want de plannen mogen dan vaak
aan de bestuurstafel worden gesmeed, voor de uitvoering ervan zijn we volledig afhankelijk van de
saamhorigheid onder alle leden. We kunnen het alleen waarmaken als we er samen de schouders onder zetten,
en laten we daar nou net patent op hebben bij Schipluiden.
VV Schipluiden, dat ben ik, dat ben jij, maar dat zijn vooral wij.
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We hopen jullie komend jaar weer in grote getale op het sportpark te kunnen verwelkomen, we zijn allemaal
positief gestemd dus dat moet goedkomen! Voor nu, eerst even genieten en even lekker niets. We wensen
iedereen nogmaals een gezellige kerst en een mooi, gezellig, sportief en gezond 2022 toe!
Bestuur VV Schipluiden

•

Kerstvakantie gezelschapsspel: ‘foto’s uit de ouden doos’ bekijken!
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Januari 2022
•

Trainersnieuws! Benjamin van der Zwan en V.V. Schipluiden verlengen contract met een
jaar. Mede door een waslijst aan blessures bekleedt het vlaggenschip van de V.V.
momenteel een 7e plek in de 3e klasse B. We gaan ervan uit dat de mannen als
herboren uit de winterstop komen en dat de weg naar boven zal worden ingeslagen.

Ook trainer Fred van Rossum van het 2e elftal van V.V. Schipluiden heeft zijn contract
met een jaar verlengd. De populaire “Delftse” trainer is aan zijn 7e (!) seizoen bezig bij de
geel-blauwen en gaat dus aan seizoen 8 beginnen volgend jaar. Als dat geen liefde is!
•

Trainingskamp 2022

In de vroege ochtend van 13 januari vertrok een met mondmaskers en spoedtesten bewapend deel
van onze selectie naar de zonnige Portugese badplaats Carvoeiro. Na de nodige Covid regels werd er
in dichte mist opgestegen om na 2 uurtjes vliegen weer te landen in zonnig Portugal. Op het
strakke/drukke programma staat een oefenpot gepland tegen EFC'58 uit Ermelo, die tijdens dit
schrijven een eerste doelpunt tegen krijgt van de voet van Marijn Langeslag na een assist van Ali. Het
trainersduo Benjamin en Fred zagen dat het goed was en tekenen tussentijds nog voor een jaartje bij
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in de goede hoop dat er weer snel herstart kan worden op San Biro aan de Gaag. .....uw verslaggever
ter plaatse....Cees van Eijk

Februari 2022

•

V.V. Schipluiden heeft een nieuwe voorzitter!

Tom Denie (26) is per 1 maart de opvolger van Leo van Beurden. Hiermee is de club erin
geslaagd aan de wens van de scheidend voorzitter te voldoen: Leo hoopte het stokje over te
dragen aan een vertegenwoordiger van een jonge, nieuwe generatie.
Clubhart
Toen Tom een tijdje terug benaderd werd door secretaris Mike de Blij om eens na te denken
over een toetreding tot het bestuur als voorzitter kwam zijn clubgevoel naar boven. “Toen Mike
mij vroeg heb ik er over nagedacht en besloten er voor te gaan omdat ik op deze manier wat
terug kan doen voor ‘mijn’ club en ook voor ‘mijn’ dorp, “ aldus de vaste rechtsback van het
Zevende die duidelijk recht van spreken heeft als hij zijn clubhart laat spreken. “Ik speel al vanaf
de F-jes bij Schipluiden dus ik ben nu al ruim twintig jaar lid van de club. Ook nu ik inmiddels in
Leiden woon reis ik elke week met veel plezier richting het dorp om met mijn vrienden een
potje te voetballen.” De band met de club zal tijdens het voorzitterschap alleen maar hechter
worden voor Tom die na het voltooien van zijn studie Bestuurskunde nu werkzaam is voor de
gemeente Hoorn. Hier houdt hij zich bezig met de bedrijfsvoering waar hij de ICT beter laat
aansluiten op de dagelijkse werkprocessen. De opgedane ervaring kan hij wellicht ook inzetten
tijdens zijn voorzitterschap. “Ik denk dat mijn belangrijkste taak het ondersteunen en faciliteren
van de vrijwilligers wordt. Zij houden de boel draaiende en zijn heel belangrijk; zeker voor een
dorpsclub als Schipluiden.” De kersverse roerganger wilt dezelfde koers blijven varen als zijn
voorganger die vijf jaar voorzitter was. “Ik denk dat we als club Leo dankbaar mogen zijn voor
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wat hij gedaan heeft gedurende zijn voorzitterschap. Onder zijn leiding ligt het complex er goed
bij en zijn we ondanks de uitdagingen verder gegroeid als dorpsclub.” We heten de jongste
voorzitter in de historie van de club van harte welkom!
Maart 2022

•

Stay Strong Pim!

•

Corona- houd het dan nooit op?

VV Verburch - VV Schipluiden afgelast
Gepubliceerd: 18-03-2022
De wedstrijd VV Verburch - VV Schipluiden van morgenmiddag is afgelast. Dit i.v.m.
coronabesmettingen bij de Poeldijkers. Op dinsdag 29 maart wordt de wedstrijd ingehaald. Aftrap:
20:00 uur.
•

Clubiconen nemen afscheid: Leo en Piet bedankt!
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Met behulp van onze plaatselijke trots op pottenbakkersgebied – Tineke van Gils – werd er aan
een ontwerp gewerkt en met spanning uitgekeken naar wat er uit de oven zou komen. En zie
als resultaat het kleinood zoals getoond op de foto. Beide ex-bestuurders genoten zichtbaar
van het uitpakken van dit éénmalige relikwie om er thuis een mooi plaatsje voor te zoeken.
Hiermee sluiten we bestuurlijk een rijk en memorabel hoofdstuk af met nogmaals onze
welgemeende dank - namens alle leden - voor al die jaren inzet voor ons mooie cluppie.

•

Ons bereikte het bericht dat op 25 maart jl. op 81 jarige leeftijd Jan Jurczik is overleden.
Jan was in de jaren 70 o.a. keeper van het 1e elftal van Steeds Voorwaarts.

April 2022
•

De paashaas was 16 april bij de jongste jeugd op bezoek
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•

Getrainde trainers naar Het Kasteel!

•

Lintjesregen! Eilke de Boer lid in de orde van Oranje Nassau!

Mei 2022
•

Nieuwe dugouts gespot!

Je zit er liever niet te vaak, tenminste als speler dan, maar als je er dan toch zit, dan is een
lekker kuipstoeltje en een zonnetje in de rug wel zo fijn. Los daarvan werd het wel eens tijd om
dugouts van veld 1 een opknapbeurtje te geven. De plannen werden gemaakt en John Kester &
Zn. en Buitengewoon kunstgras werden ingeschakeld om samen met de bekende buitenploeg
het fantastische complex nog een stukje mooier te maken.
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•

Een Feestje! Het kan weer!

Juni 2022

•

Scoren voor Oekraine!

Hallo VVS jeugd!
Zorg dat je helemaal klaar bent voor de wedstrijd van morgen! Voor iedere Schipluiden-goal die jullie
maken tot het einde van de competitie, doneren we 2 euro aan GIRO 555 voor hulp aan de mensen in
Oekraïne. Uiteindelijk wordt ruim 300 euro bij elkaar gescoord door de VVS jeugd en maken we
dit bedrag over aan GIRO 555.
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•

Evi Keuken, spelend in de 0.11-1, kreeg uitnodigingen van de KNVB voor
selectietrainingen/wedstrijden in Regio Zuid-Holland 0.11. Ze heeft dit als heel
leerzaam en leuk ervaren. V.V. Schipluiden is heel trots op Evi!

•

Contracten 2022-2023 getekend
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Juli 2022
•

Familiedag 2022

Na twee jaren zijn we weer terug van weggeweest met onze traditionele familiedag. De uitslag:
1. Verloren Talenten 2. Pinteliers 3. Ovides 4. Hariboos 5. Getsiederrie 6. Lamlendigen
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•

Penaltybokaal 2022

Tijdens de Familiedag werd ook de Penaltybokaal gehouden. Na een razend spannende editie
waarbij vele prachtige strafschoppen te bewonderen waren kwamen de volgende winnaars uit
de bus:

Achterste rij v.l.n.r..: JO19 Joas van Leer, JO17 Alwin Middendorp, JO13 Stan Keuken. Voorste rij
v.l.n.r..: Mini F Ralf Hilkhuizen, JO11 Scott Olsthoorn, JO10 Nicolaas Lajs. Op de foto ontbreek JO 15
Olivier Vink. De overall winnaar van dit evenement werd JO17 speler Alwin Middendorp.

Internal

•

De gloednieuwe Kick-Offs staan online!

Augustus 2022
•

De voorbereiding voor seizoen 2022-2023 is begonnen!

De selectie van trainers Benjamin van der Zwan en Fred van Rossum is begonnen aan de
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorige week donderdag (4 augustus) stond de eerste
training na de welverdiende vakantie op het programma. In de komende weken volgen enkele
oefen- en bekerwedstrijden in aanloop naar de start van de competitie op 24 september.

Internal

•

Een nog mooier complex!

In de afgelopen zomermaanden is er opnieuw flink gewerkt aan onderhoud en verbetering van
het complex.
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•

Minutenspel Selectie

Bent u supporter van Schipluiden 1? U kunt onze A-Selectie steunen! Als supporter van
Schipluiden 1 kun u ‘’minuten” kopen. Dit geldt voor alle thuiswedstrijden voor de competitie in
het seizoen 2022 – 2023. Wordt er door de VV gescoord in uw minuut dan valt u in de prijzen!
Koop snel uw favoriete minuut en sla je slag. 1 MINUUT KOST € 30,•

Veteranentoernooi 2022 andermaal groot succes!

Internal

Na een time out van twee jaar (vanwege corona) konden we op vrijdagavond 23 augustus
gelukkig weer het alom bekende Veteranentoernooi Schipluiden organiseren.

Vijftien Seniorenteams uit onze regio streden op een half veld (7 x 7) om het veteranenpakket
(65+) met bijbehorende beker en bijpassende bubbels. De finale werd beslist door het nemen
van strafschoppen en Delft ging met de prijzen aan de haal! Voortzetting van de gezellige
zomeravond werd gedaan op het terras en enige tijd later in onze sfeervolle kantine tot in de
kleine uurtjes...Dank gaat uit naar de vrijwilligers en het barpersoneel! Door hun bijdrage was
het weer een geslaagd toernooi. Seniorencommissie V.V. Schipluiden
September 2022
•

Dalco reünie zeer geslaagd

Op zaterdag 3 september jongstleden verzamelde zich een bont gezelschap aan voormalig
DALCO-coryfeeën op het complex van v.v. Schipluiden om aldaar een onderling toernooitje te
voetballen. DALCO betreft een zaalvoetbalvereniging welke in de jaren zeventig door o.a. enkele
Dalhuizen-broers uit Schipluiden is opgericht en het in die periode tot het één na hoogste
zaalvoetbalniveau heeft geschopt. Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat de groep
bijeen kwam en in een nostalgisch sfeertje. Onder tropische weeromstandigheden zijn er drie
korte wedstrijdjes gespeeld - de toernooiwinnaar is mij onbekend - meedoen was duidelijk
belangrijker dan winnen!
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•

Grote Clubactie 2022 zaterdag van start!

Dit jaar doen wij mee met de Grote Clubactie. Wij zetten ons in voor leuke activiteiten voor de
jeugd, het opknappen van het terras en speeltuin en willen daarom natuurlijk zoveel mogelijk
loten verkopen. Een lot kost €3,- per stuk.
•

De nieuwe competitie gaat van start voor VVS 1!

Op 4 augustus begroette hoofdtrainer Benjamin van der Zwan zijn manschappen na een relatief
korte zomerstop (i.v.m. het uitgelopen vorige seizoen) weer op het veld. Tijdens de voorbereiding
speelde Schipluiden meerdere oefenwedstrijden alsmede drie bekerwedstrijden.
Dat Schipluiden voor een moeilijker seizoen staat dan het voorafgaande mag duidelijk zijn. Veel clubs
hebben het zondagvoetbal ingeruild voor de zaterdag en dat betekent dat er meer en sterkere teams
op zaterdagmiddag hun wedstrijd spelen. De Derde Klasse B, waar Schipluiden in uitkomt, kent
zodoende veel nieuwe gezichten. Naast ‘vertrouwde’ (Westlandse) tegenstanders als VV Naaldwijk, SC
Monster, Verburch en KMD treft het dit seizoen nieuwkomers als SV Madestein, HVV Laakkwartier en
SV Zuid West DH die allen vorig jaar nog op zondag actief waren.
Schipluiden hoopt zaterdag op een feestelijke opening van het seizoen: allereerst met een mooie
wedstrijd tegen Lyra en vervolgens met een feestelijke derde helft in de kantine en op het terras met
muzikale omlijsting van zanger Ronnie Ronaldo en DJ FAGIS!
Uw verslaggever Paul Haring

•

Medewerkersmiddag V.V. Schipluiden

Op 18 september hebben we met zijn allen weer een beregezellige medewerkersmiddag
mogen beleven. Het zonnetje scheen wat minder uitbundig dan andere jaren maar dat
verhoogde de feestvreugde in de kantine alleen maar. Dank aan de organisatie, het was
top!

Internal

Oktober 2022

November 2022

Ledenverloop seizoen 2021-2022:
Aantal bondsleden: 409 (waarvan 67 leiding)
Dus spelende leden: 342, verdeeld over:
124 Seniorleden Veld
182 Jeugdleden
22 Damesleden
14 Seniorleden Zaal
Nieuw aanmeldingen voor seizoen 2022/2023:
53, waarvan 19 senioren, 5 dames, 29 jeugdleden
Afmeldingen voor seizoen 2022/2023:
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88, waarvan 35 senioren, 13 dames, 25 jeugdleden, 15 zaal

Notities vanuit de Jeugd:

•

•
•

Alle teams hebben een leerzaam en leuk seizoen gedraaid, complimenten aan het
jeugdkader, samenwerking onderling was helemaal SUPER!!
(ook die tussen de Selectietrainers senioren en Hoofdtrainer 0.19 en HJO)
We maken stappen met elkaar en gaan zeker nog stappen
maken.
J0.19-1 lang mee gedaan om het kampioenschap 1e klasse (red. spelen nu daardoor
hoofdklasse)
J0.17-1 idem, ook in de 1e klasse

•

Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden zoals afsluitingen op de club en
toernooiweekenden. Ook deze activiteiten waren top geregeld en zijn goed verlopen. Plezier
staat hierbij altijd hoog in het vaandel.

•

Het tekenen van de contracten jeugdtrainers/medische verzorging in Het Raadhuis waren
wederom een succes!

•

Samenwerking SPARTA ROTTERDAM: gesprekken zijn gaande over verlenging voor 2 jaar,
samenwerking zal intensiever worden en zichtbaarder op de club. Mede
doordat Corona roet in het eten gooide was dit vooralsnog niet het geval.

•

Aardig wat spelers weten onze club te vinden, is een goede zaak!
Vanuit > Den Hoorn, Full Speed, SEP

•

Goed om te zien dat er veel jonge jeugdspelers bij het Jeugdkader als
jeugdtrainer en/of jeugdleider actief zijn: o.a. bij: 0.17, 0.13, 0.11, 0.09 maar ook bij de
mini-F. Erg trots op!
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•

Noot: 0.17 is nog niet optimaal voorzien van het aantal trainers, komen nog tekort dus als
iemand zich geroepen voelt, ik ben bereikbaar!

Bedankt weer!
Buitenploeg voor het prachtig onderhouden complex! Schoonmaakploeg voor de glimmende
kantine, bestuur- en kleedkamers! Trainers, leiders, scheidsrechters, en voetballer/sters voor jullie
aanstekelijke enthousiasme in weer en wind! Sponsoren bedankt voor jullie niet aflatende en o zo
belangrijke support! Supporters, ouders, opa’s en oma’s, voor jullie aanmoedigingen langs de lijn!
Vrijwilligers voor jullie bar- en keukendiensten, wedstrijdsecretariatenwerk, ledenadministratie, pr
en sponsorwerk, ritjes naar uitwedstrijden, wastassen, enz. enz. enz.! We zullen hier vast niet
volledig zijn maar weet dat we jullie inspanningen ontzettend waarderen en dat ze niet te missen
zijn!
Het was toch weer gewoon een heel mooi en bijzonder jaar. Bedankt en tot volgend jaar!
Bestuur seizoen 2021-2022
Leo van Beurden, Voorzitter tot (officieel) 12 november 2021
Tom Denie, Voorzitter per 1 maart 2022
Mike de Blij, Secretaris
Rik Kleijweg, Penningmeester
Dirk-Jan Renaud, Technische Zaken
Peter van Oyen, Beheer Gebouwen en Terrein
Robert Notenboom, Jeugdvoorzitter
Cees van Eijk, Algemene Zaken
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