
 

Jaarverslag bestuur 
seizoen 2017-2018 

 
Algemeen. 
Dit is het jaarverslag van het bestuur, grotendeels overeenkomstig het concept dat de 
inmiddels oud-secretaris Eef Goes voor zijn afscheid als bestuurslid heeft opgesteld.  
 
Het seizoen 2017-2018 laat zich kenmerken door enerzijds mooie sportieve successen en 
anderzijds het nijpend tekort aan nieuwe vrijwilligers. Secretaris Eef Goes had aangegeven 
dat het na 30 jaar tijd werd voor anderen om veel van zijn taken over te nemen, ook om die 
reden was er veel aandacht voor het verdelen van taken onder vrijwilligers.  
 
Sportief gezien werd het seizoen met succes afgesloten. Zowel Heren1 als Vrouwen1 wisten 
via de nacompetitie te promoveren naar de 3e resp. de 2e klasse. JO15-1 lukte het voor het 
eerst in de geschiedenis van de vereniging de districtsbeker te winnen.  
 
Ondanks een tekort aan vrijwilligers, waren er toch veel vrijwilligers die zich (ook) 
afgelopen seizoen hebben ingezet voor de vereniging. Vanaf deze plaats allemaal bedankt 
voor jullie bijdrage aan de vereniging! 

 
In november werd de vereniging opgeschrikt door het plotseling overlijden van Rob Schonk. 
Hij voetbalde bij de 45+ en was bovendien een gewaardeerd jeugdtrainer. Veel kinderen 
kenden hem. Tijdens een indrukwekkend afscheid toonde de vereniging betrokkenheid en 
medeleven. 
In mei overleed in Zutphen op 89 jarige leeftijd Hans Steenbrink. Hij was jarenlang ons 
oudste lid en verzorgde vele jaren de boekhouding. Hans was Lid van Verdienste. 
Ook overleed Joke van Lunteren, vrouw van ons erelid Gijs van Lunteren. 

Voor de financiën verwijzen we naar het verslag van de penningmeester. 

Bestuur. 
Het bestuur werd gevormd door: 

Functie 1-7-2017 
Voorzitter Andre Westerhout 
Secretaris Eef Goes 
Penningmeester Bram van Tergouw 
Jeugdvoetbal Aswin Menke 
Seniorenvoetbal *vacature (Andre) 
PR & Communicatie *vacature (Eef) 

 
Het bestuur vergaderde gemiddeld 1 maal in de 3 weken. 



Tijdens het seizoen sloot Henri Deten aan als kandidaat bestuurslid voor Vrijwilligerszaken. 
Tijdens de ALV in mei werd hij formeel gekozen als bestuurslid. 

 
In de laatste bestuursvergadering in juni nam Eef Goes informeel afscheid als lid van het 
bestuur. Vanaf 1988 was hij in alle bestuursfuncties actief, waaronder 6 jaar als voorzitter. In 
een extra bestuursvergadering begin juli heeft hij zijn taken overgedragen. 
Tijdens de ALV in november treedt Eef af als lid van het bestuur. Hij is niet herkiesbaar. 
Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat secretaris gemeld in de persoon van Osgar van 
Tricht. Osgar is in juni 2018 aangehaakt bij de bestuursvergaderingen en hoopt tijdens 
de ALV van november als secretaris gekozen te worden.  

 
Hieronder een beknopt overzicht van de zaken waar het bestuur zich tijdens het seizoen zoal 
mee bezig heeft gehouden: 

• Rookbeleid (Rookvrije Generatie, ism Nelien, Suzanne en Martien)) 
• Invullen taken Eef Goes 
• Periodiek overleg met Partou BSO 
• Contact met KNVB over Vrijwilligersbeleid 
• Introductie KNVB Wedstrijdzaken app 
• Introductie Verenigingskalender op de website 
• Nieuw contract met kledingleverancier Beltona tot 2021 
• Recht van Opstal voor pannaveld (gemeente Bunnik) 
• Crowdfunding voor dugouts op grasvelden (ism Reinout Regout) 
• Installatie Technische Commissie 
• Onze Normen en Waarden (Gedrag in en om het veld) 
• Invoering Privacybeleid / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 
Organisatie / commissies 

Voetbal: Senioren en Jeugd 
Zie hiervoor het verslag van de commissies. 

 
Bar – Activiteit – Schoonmaak (BAS) 
Nelleke Westerhout en Mirjam van der Wilt regelden wederom de Kantinezaken. 
Bardiensten werden gedaan door een aantal vaste krachten volgens rooster, aangevuld met 
oudere jeugdleden of ouders. Aandachtspunt is het op het laatste moment afzeggen of niet 
op komen dagen van barleden. 
Activiteiten waren er als gebruikelijk. Al dan niet vanuit/samen met de andere commissies. 
Een kleine greep: Voetgolf, Koningsdag Oranje Kinderfeest, Oktoberfest, Bingo en 
Koppelkaarten. 
Schoonmaak van de keuken en bar onder leiding van Theo Beemer werd zoals de afgelopen 
decennia (!) gebruikelijk op maandagavond gedaan. Rijk Doeser verzorgde op doordeweekse 
dagen en zondagmorgen(!) de schoonmaak van de rest van het clubhuis. 

 
Sponsorcommissie 



Deze commissie was het hele seizoen onbemand. Via het bestuur werden nieuwe 
shirtsponsors voor zowel Heren1 (C-Vis) als Vrouwen1 (Identity) gevonden. Aan het eind van 
het seizoen lagen er ongeveer 20 afgelopen sponsorcontracten. Sponsoring is een belangrijk 
ontwikkelpunt voor de vereniging.  

 
Materiaalcommissie 
Gert de Vreeden en Arnold van Zijl zorgden er voor dat het voetbalgebeuren aan niets 
ontbrak. 

 
Onderhoudscommissie 
Ton van de Brug coördineert het onderhoud van de gebouwen en kan daarbij een beroep 
doen op andere betrokken leden.  
 
Verenigingsvertegenwoordigers 
Er is een team van 5 personen die bij toerbeurt op zaterdagmorgen gastheer zijn voor de 
bezoekende teams, de verenigingsvertegenwoordigers. Geruisloos doen zijn hun werk en 
regelen onderling zelf vervanging wanneer nodig. 

 
Eef Goes verzorgde het hele seizoen de kleedkamerschoonmaak op vrijdagmorgen. 

 
Accommodatie 
Aan het eind van het seizoen heeft het Sporthuis het dak van de kleedkamers vernieuwd. 
Hierbij zijn ook de dakkoepels en afzuiging vernieuwd en is het dak geïsoleerd. 
Na alle commotie rond het kunstgrasveld (korrels) is alles weer rustig en wordt het veld naar 
tevredenheid gebruikt. 
Veld2 is eindelijk voorzien van LED-verlichting. 
Aan het eind van het seizoen is begonnen met de toplaagrenovatie van veld2. 
De zeer hete zomer werkt niet echt mee bij het zomeronderhoud. 

 
Clubhuis 
Via de gemeente Bunnik was een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor verduurzaming. Dit 
geld is besteed aan dubbel glas. Ook ontvingen we hiervoor subsidie van de overheid (EDS). 
Aan het begin van het jaar werd de kantine nog eens extra opgefrist met nieuw meubilair. 
In de zomerperiode is de luifel aan de veldzijde afgebroken. Deze was verrot. De stalen palen 
zijn gebruikt bij het vernieuwen van de luifel aan de kleedkamerzijde. 

 
Vrijwilligers. 
Als vervolg op het resultaat van de werkgroep ‘Bunnik Bouwt Verder’ trad Henri Deten toe 
tot het bestuur voor Vrijwilligerszaken. Concreet resulteerde dat in een 2-tal bijeenkomsten 
met vertegenwoordigers van de KNVB. Hierin werd gebrainstormd over het vrijwilligers nu 
en in de toekomst betrokken kunnen worden bij de vereniging. 
Daarnaast zijn belangrijke taken van Eef Goes elders ondergebracht. Wouter Hoekman heeft 
zich bereid verklaard om webmaster te worden, Dick Mevius verzorgt inmiddels de 
ledenadministratie en Osgar van Tricht zal – indien hij door de ALV gekozen wordt – de 
werkzaamheden als secretaris op zich nemen. Maar – zoals gezegd – het blijft een punt van 
aandacht om voldoende vrijwilligers aan de club te binden.  
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Leden 
Het aantal spelende leden is met 5% gestegen. Toch zien we aan de onderkant bij de jeugd 
(JO11 en JO9) een daling in het aantal leden. Het aantal ‘overige’ leden is fors gestegen. Dit 
komt door de KNVB-Wedstrijdzaken-APP op de smartphone. Om hiermee te kunnen werken 
als leider/coach dient men lid van de KNVB te zijn. 

 
 
 
Categorie 

31-12-16 

 
Totaal 

31-12-17 

 
Totaal 

 
 
Verschil 

Senioren 65  65 78  78 13 
Vrouwen  16 16  14 14 -2 
45+ 28  28 36  36 8 
35+ 10  10    -10 
Totaal senioren 103 16 119 114 14 128 9 

JO19 19 2 21 26 4 30 9 
JO17 30 4 34 32 3 35 1 
JO15 45 3 48 44 4 48 0 
JO13 45 3 48 51 4 55 7 
JO11 45 3 48 43 3 46 -2 
JO9 41 4 45 29 6 35 -10 
JO7 (Kikkers) 20 2 22 26 1 27 5 
Totaal 245 21 266 251 25 276 10 

Totaal voetballend 348 37 385 365 39 404 19 
Niet-spelend   95   100 5 
Erelid   3   3 0 
Overige   16   36 20 
Totaal   499   543 44 

 
 
Het bestuur van Bunnik ‘73 
November 2018 
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