
 

 
Jaarverslag 2020-2021 

Sportvereniging voetbal Terheijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 1 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 



Het voorwoord 
 
Het is tijd om bijna een jaar na de laatste digitale algemene ledenvergadering de balans op te maken. 
Tijdens die vergadering besloten we met elkaar om het anders te gaan doen – we gaan het samen doen. 
Het was een bijzondere tijd waarin samen niet eenvoudig was. Het coronavirus laaide weer op en het was 
lastig om elkaar te zien. Toch is het gelukt om binnen een jaar meer samen te werken en zijn de 
commissies bijna volledig gevuld.  
 
Sportief gezien heeft de bal helaas dit jaar niet vaak gerold. De competities werden vroegtijdig stilgelegd. 
Alleen de jeugd kon aan het eind van het seizoen weer wedstrijden spelen om de regio cup. Ook zijn de 
jeugdtrainingen veelvuldig doorgegaan met een aantal langere trainingsdagen op de zaterdag. Dank aan 
alle jeugdleiders, het JEC en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.  
 
Ook voor de seniorenleden hebben we geprobeerd zoveel mogelijk alternatieven te organiseren, zodat ze 
verbonden maar ook fit bleven. Er kon onder andere gesport worden bij B-FIT, er was een digitale quiz en 
er een heuse Strava-groep waarin leden fanatiek hun activiteiten deelden. Als bestuur realiseren we ons 
dat dit echter niet de reden is waarom je op voetbal zit. We zijn daarom extra dankbaar dat nagenoeg 
iedereen de vereniging trouw is gebleven in die onzekere tijd. 
 
Inmiddels durven we echter weer vooruit te kijken en rolt de bal ook weer. Het is tijd voor een frisse start 
met het in gebruik nemen van de nieuwe kleedkamers, nieuwe tenues voor alle jeugdleden en bijna alle 
seniorenleden, een gerenoveerde keuken en een opgefriste kantine. Alle signalen zijn gunstig om van het 
seizoen 2021/2022 een groot succes te maken. 
 
Zijn er dan helemaal geen zorgen? Helaas wel. We hebben een (groot) tekort aan scheidsrechters en 
barpersoneel. Ook is de invulling van het wedstrijdsecretariaat nog niet rond. Maar we hopen dit met 
elkaar op te kunnen lossen. We willen deze ALV dan ook gebruiken om gezamenlijk te bepalen waarop we 
ons komend seizoen gaan focussen. Als bestuur vinden we het belangrijk om het thema van de vorige ALV 
– samen – ook deze keer weer terug te laten komen.  
 
We nodigen je dan ook van harte uit om je gedachtes met ons te delen en de lijn die is ingezet het 
komende jaar verder uit te kunnen bouwen. 
 
 
 
S.V.T Dat zijn wij! 
 
 
 
Het Bestuur 
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1. Algemeen 
 
S.V. Terheijden is opgericht op 6 mei 1926 en is een zondag-voetbalvereniging. Dit betekent dat de meeste 
seniorenteams hun wedstrijden op zondag spelen. De jeugdelftallen spelen hun wedstrijden op zaterdag. 
S.V. Terheijden telt ongeveer 550 leden, verdeeld over jeugd en senioren. Ruim 400 spelende leden 
trappen verdeeld over 27 teams regelmatig een balletje. De overige leden zijn kaderleden, donateurs en 
maken het medemogelijk dat de bal blijft rollen op de velden.  
 
In december 2020 heeft oud-voorzitter Jan Tempelaars zijn functie neergelegd. Hij is opgevolgd door 
Stephan van Gurp. Daarnaast zijn nog vijf personen toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat 
momenteel uit acht personen. Daarnaast zijn er een aantal commissies waarvan de voorzitters plaats 
nemen in het bestuur. De seniorencommissie is opgeheven nadat alle leden zijn opgestapt, inmiddels is 
onder de naam Recreatie Voetbalzaken een nieuwe commissie gevormd. Deze commissie is 
verantwoordelijk voor alle seniorenteams met uitzondering van de selectie. 
Het is gelukt een voorzitter voor de commissie Onderhoud te vinden, deze commissie heet voortaan 
Facilitaire zaken. Een aantal van deze voorzitters zijn nog niet goed gekeurd tijdens de ALV en zullen 
daarom worden voorgesteld aan de leden.  
 
Naast de organisatorische wijzingen is tijdens de ALV ingestemd met een herijking van de missie, visie en 
strategie van S.V. Terheijden. 
 
De missie van S.V. Terheijden: “S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar gezelligheid en sport 
samenkomen te midden van het dorpsleven in Terheijden. De vereniging bindt en verbindt leden en laat 
deze in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen als persoon en als voetballer.” 
 
De visie van S.V. Terheijden: “S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis en 
gewaardeerd voelt. Er wordt gezien wat leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren voor de verenging 
betekenen. Als lid speel je op een passend niveau en word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. 
Het plezier van de leden staat voorop. Binnen de vereniging doen we de dingen samen en kennen we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen onderhouden we een financieel gezonde organisatie, een 
positief imago, hebben we oog voor duurzaamheid en blijven we open staan voor de wereld om ons heen.”  
 
Onder onze missie en visie hangen strategische thema’s om de missie en visie ook te realiseren. Om 
ervoor te zorgen dat we onze thema’s en ambities* niet uit het oog verliezen, hebben we dit jaarverslag 
langs deze thema’s gestructureerd. De ambities zoals omschreven hebben we opgesteld voor de komende 
vijf jaar. Dit jaarverslag is het eerste toetsingsmoment. 
 
*ambities zijn richtinggevend en ontstaan vanuit de droomsessie. De daadwerkelijke korter termijn doelstellingen worden bepaald n.a.v. 
0-meting die medio februari zal worden uitgevoerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Gezelligheid  
S.V. Terheijden wil een plek zijn waar mensen zich thuis en welkom voelen, waar evenementen worden 
georganiseerd voor jong en oud en waar men elkaar ontmoet.  
 
Ambities*;  

o 90% van de bezoekers ervaart de kantine als een plek waar ontmoeting centraal staat  
o De jaarinkomsten van de kantine verdubbelen  
o Het eerste elftal heeft bij thuiswedstrijden minimaal 200 bezoekers  
o 100% van de leden voelt zich thuis/welkom bij de vereniging 

 
De kantine in de gehele periode gesloten geweest en daarom is het niet gelukt om stappen te zetten in de 
ambities rondom het thema gezelligheid. Toch is er niet stilgezeten: 
 

2.1 Kantine 
 
Het aflopen jaar is er door een groep vrijwilligers een plan gemaakt om de kantine aan te pakken. Samen 
met CEKA, het bedrijf van Olaf van der Heijden, is er nagedacht om meer sfeer te creëren. Gezien de 
beperkte financiële middelen en de nieuwe kleedkamers, is ervoor gekozen dit plan in verschillende delen 
uit te voeren. Fase 1 en 2 zijn afgerond. Die bestonden uit het vernieuwen van de bar en het verven van de 
muren en plafonds. Komend seizoen proberen we de overige fases van het plan af te ronden.  
 
Ook de keuken heeft een opknapbeurt gehad. Deze is volledig opnieuw betegeld en heeft een nieuwe 
indeling gekregen. Na een opstartperiode zullen we ook het assortiment in de kantine gaan vernieuwen. 
We hebben besloten ons aan te sluiten bij de gezonde kantine. Dit betekent dat we altijd een gezond 
alternatief voorhanden hebben. 
 
Dit seizoen is Dion van Gool gestopt als kantinebeheerder en heeft hij het stokje overgedragen aan Menno 
Geurts.  
 

2.2 Evenementen commissie 
Door corona hebben er dit jaar geen fysieke evenementen plaats gevonden. Wel is er een online quiz 
georganiseerd met meer dan 80 deelnemers. Daarnaast konden de seniorenteams zich aanmelden voor 
het Crazy 88-spel waarin teams online deelnamen en er toch een ‘digitaal’ uitje kon worden 
georganiseerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Sport 
S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar ieder individu op een passend niveau moeten kunnen 
sporten. Plezier en prestatie gaan hierin hand-in-hand.  
 
Ambities*;  

o 1 ste elftal speelt 3e klasse, 2e elftal speelt 1 ste klasse en Dames elftal speelt 3 e klasse 
o Vanaf JO13 zo hoog mogelijk niveau  
o 100% van de spelende leden geeft aan plezier te hebben in het voetbal  
o Leden aantal stijgt met 100 naar 650 leden  
o Minimaal 15 scheidsrechters per seizoen  
o Het stimuleren van G-voetbal, Walking voetbal, Amputatie voetbal etc. 

 

3.1  Ledenaantallen 

 
Ondanks dat het seizoen stil heeft gelezen, zien we toch een stijging van het aantal leden binnen de 
vereniging. 

 
 2019/2020 (1 jul 2020) 2020/2021(1 jul 2021) 
Jeugd  207 211 
Senioren 284 307 
Donateurs 35 35 

Totaal: 526 553 
 
Het verloop (66 afmeldingen) was groot het afgelopen seizoen. Als bestuur zien we de coronapandemie 
als belangrijkste reden.  
 

Seizoen Afmeldingen Aanmeldingen Verschil 

Seizoen 2020/'21 66 93 27 

 
 
Het is fijn om te merken dat het ledenaantal steeds verder stijgt. Inmiddels (23 oktober j.l.) hebben we 
218 jeugdleden en hebben we een totaal van 572 leden. De stijging is te verklaren door het toevoegen van 
nieuwe voetbalvormen als Walking Footbal & Vrouwen 30+. 

 

3.2 Technische Voetbalzaken  
 
In het seizoen 20/21 is er op bestuurlijk niveau een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor het technische 
voetbalgedeelte is een Voorzitter Technische Voetbalzaken benoemd met een bestuurlijke zetel. Onder 
Technische Voetbalzaken vallen alle jeugdteams en de senioren selectieteams (heren 1 & 2 en vrouwen 1), 
de technische- en jeugdcommissie (TC), het secretariaat (jeugd) en de scheidsrechters (jeugd). Tevens is 
er een aparte commissie Technische Voetbalzaken opgericht die zich o.a. hebben gebogen over het 
(her)schrijven van het Technische Beleidsplan 2021-2026. Het plan is inmiddels afgerond en is met name 
geschreven en gericht op de ontwikkeling van de jeugd en sluit in onze ogen volledig aan bij de missie & 
strategie van SVT. De primaire doelstelling is dat iedere speler/speelster zich op zijn/haar niveau kan 
ontwikkelen met vooral veel spelplezier, hierbij de gewenste opleiding en begeleiding geniet en dat alles 
in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is er in dit plan veel aandacht besteed aan de verdere 
ontwikkeling (opleiding en begeleiding) van alle trainers/coaches/leiders, met als doel om SVT naar een 
hoger plan te trekken. Tijdens de ALV zullen de highlights uit dit plan worden gepresenteerd. 
 
 
 



Op sportief vlak heeft COVID-19 behoorlijk wat zand in de raderen gestrooid. 
Toch zijn wij in deze lastige periode wederom zeer veerkrachtig, flexibel en creatief gebleken. Met de 
nodige aanpassingen (uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM), een prima inzet van alle kaderleden 
en een fijne samenwerking met het JEC, zijn er voor de jeugd, naast de reguliere trainingen, diverse leuke 
activiteiten georganiseerd. Zo werden er onderlinge wedstrijdjes en toernooien gespeeld, werd een aparte 
bos-en circuit training voor iedere jeugdspeler geregeld en werd met Pasen een spelletjesdag (voor de 
kleintjes paaseieren zoeken) door het JEC georganiseerd. De bootcamptrainingen waren voor sommigen 
zeer pittig maar als leuk ervaren. En niet te vergeten het altijd zeer succesvolle SVT Jeugdkamp, dat 
gelukkig door kon gaan. 
 
Voor seizoen 21/22 vinden de competities gelukkig weer doorgang en kunnen de spelers weer gebruik 
maken van de nieuwe kleedkamers, inclusief douches. Een JO23 team is nieuw en zit qua leeftijd feitelijk 
tussen de jeugd en senioren in. Een mooie springplank. Alle jeugdteams zijn weer ingedeeld, inclusief 
trainers- en leiders. Een positieve ontwikkeling is dat er zeven leden (twee selectiespelers Heren 1/2, 3 
spelers van JO23 en tweespeelsters van Vrouwen 1) zich bereid hebben gevonden om dit seizoen een 
jeugdteam te trainen en mee te begeleiden. Wel dient opgemerkt te worden dat bij enkele jeugdteams de 
bezetting van het kader krap is. Het is ieder seizoen weer passen en meten voor de TC. Hetzelfde geldt 
voor het aantal beschikbare (jeugd)scheidsrechters. We kunnen zeker op een aantal plaatsen binnen het 
jeugdkader hulp gebruiken en doen hierbij dan ook een oproep aan alle ouders van de jeugd 
spelers/speelsters: komt u onze jeugd (de toekomst) helpen en versterken? Deze oproep geldt overigens 
ook voor alle seniorenleden. Al met al zien wij seizoen 21/22 op sportief gebied positief tegemoet. 
 

a. Recreatieve Voetbalzaken 
 
Vanaf seizoen 2019/2020 is de organisatie van SVT iets anders ingedeeld. De commissie Recreatieve 
Voetbalzaken regelt alle zaken rondom de seniorenelftallen buiten de selectie en Vrouwen 1. Het 
recreatieve element staat bij deze teams centraal. De voorzitter van de commissie heeft ook een zetel in 
het bestuur van SVT, zodat alle teams daarin vertegenwoordigd zijn. Ook het wedstrijdsecretariaat voor 
de senioren (inclusief selectie en vrouwen) valt onder Recreatieve Voetbalzaken.  
 
Tot de winter van vorig seizoen stonden alle vacatures voor Recreatieve Voetbalzaken nog open, maar 
deze zijn hierna binnen enkele maanden ingevuld. Wij zijn er trots op dat er naast de bestaande teams 
afgelopen seizoen een extra team is opgestart, namelijk Walking Football (60+).  
 
De basis van de commissie Recreatieve Voetbalzaken staat nu. Het komende seizoen zal in het teken staan 
van passende oplossingen vinden voor uitdagingen waar iedere amateurvereniging mee te maken heeft 
tegenwoordig, namelijk het tekort aan vrijwilligers. Op dit moment hebben wij met name een tekort aan 
scheidsrechters en gastheren/-vrouwen op de zondag. 
 

b. FC-mini 
 
Voor het eerst konden ook kinderen tussen de 2 en 5 jaar sporten op onze sportvelden. Samen met de 
ouders hebben er 60 kinderen deelgenomen in 3 blokken.  FC-mini werd georganiseerd door een externe 
partij. Het bestuur denk na over de mogelijkheid om dit zelf te gaan organiseren, zodat de kinderen ook lid 
worden van onze vereniging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Dorpsleven 
S.V. Terheijden heeft een grote rol in het dorp. Deze rol zal op een passende manier moeten worden 
uitgedragen naar inwoners, sponsors en leden.  
 
Ambities*;  

o 90% van de inwoners van Terheijden vindt S.V. Terheijden een sympathieke vereniging (positief 
imago)  

o 70% van de inwoners van Terheijden voelt zich verbonden met S.V. Terheijden 

 

4.1 Communicatie  
 
Binnen de vereniging is een communicatie-commissie opgericht. Zij hebben een huisstijl voor alle 
communicatiemiddelen van onze vereniging bedacht. Daarnaast zijn we zichtbaar op de social media met 
een groeiend aantal volgers en hebben we een nieuwe website. Ook is er een podcast over de vereniging 
gestart: ‘S.V. Terheijden gaat door’. Na vele jaren afwezigheid is de Voetbal Allerlei ook weer terug in 
fysieke vorm.  

 

4.2 Supportersvereniging Zij aan zij 
 
S.V. Terheijden wil een grote rol spelen in het dorp en daar is er een nieuw initiatief gestart samen met de 
bewoners van SOVAK. We starten het komend seizoen met de supportsvereniging Zij aan zij en proberen 
zo de bewoners van SOVAK meer bij onze vereniging te betrekken. Het idee zou zijn om rondom de 
wedstrijden van 1ste de bewoners uit te nodigen en te zorgen voor wat extra beleving voor onze 
vereniging. 
 

5 (Ver)binding 
De leden, sponsors en vrijwilligers voelen zich verbonden aan S.V. Terheijden. Ze willen bij de club horen 
en zijn niet van plan snel weg te gaan. Ook voelt men de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
vereniging.  

 
Ambities*;  

o Uitstroom als gevolg van ontevredenheid reduceren naar 0  
o 90% van de sponsors geeft aan zich meer dan alleen financieel verbonden te voelen aan de club  
o De jaarlijkse sponsorinkomsten verdubbelen  
o Geen vacatures op vrijwilligersniveau  
o 70% bezoekers van S.V. Terheijden geeft aan sociale contacten op te doen bij de club 

 

5.1 Nieuwbouw kleedkamers  
 
In december is de financiering van de nieuwe kleedkamers rondgekomen. De totale investering bedraagt 
€ 950.000,00. Hiervoor krijgt de vereniging de beschikking over een nieuwe kleedaccommodatie met 
zeven kleedkamers, bergruimtes en toiletgroepen, een gerenoveerde kleedkamer voor de selectie en een 
nieuwe cv- en elektra-installatie.  
 
 
 
 
 
  
 



5.2 Facilitaire zaken 
 
De parkgroep is in de afgelopen periode onvermoeibaar doorgegaan. Ze hebben ervoor gezorgd dat het 
sportpark er steeds weer mooi bijligt door al het rondslingerend afval te verwijderen, de groenstroken bij 
te houden en de goals te repareren. Hierbij zijn de oude banken uit de kleedkamers omgetoverd tot 
bankjes voor toeschouwers langs het A-veld. Nadat de sponsorcommissie goed aan de slag is gegaan 
hebben de heren van de parkgroep al vele borden vervangen en ook nieuwe borden geplaatst langs zowel 
het A-veld als boven de fietsenstalling. Leon Schelfout is gespot als lijnentrekken en Toine van Gool heeft 
zich aangesloten bij de parkgroep om deze taak op zich te nemen. We zoeken nog uitbreiding aan de 
parkgroep om het werk te verlichten.  
 
We zijn aan de voorbereidingen van de sloop van de kleedkamers begonnen met veel vrijwilligers die flink 
de handen uit de mouwen hebben gestoken. Hierbij zijn muren gesloopt, banken gedemonteerd, het 
ballenhok verplaatst naar containers, etc. In deze periode was het erg behelpen met de uitgifte van 
materialen en kleding en daarbij ook het wassen van kleding. Hierbij hebben vooral Jacky en Bianca 
Buijnsters erg veel extra werk verricht waardoor dit allemaal door is blijven gaan.  
 
De schoonmaaksters hebben hierna de werkzaamheden opgepakt zodat alles weer netjes was na alle 
werkzaamheden. Na oplevering van de nieuwbouw zullen ook de schoonmaaksters hier de 
werkzaamheden weer oppakken om alles op orde te houden. 
In samenwerking met de sponsorcommissie zijn alle teams binnen de verenging voorzien van nieuwe 
tenues. Voor aanvang van het seizoen zijn ook alle ballen en trainingsmaterialen voor zowel de senioren 
als jeugd aangevuld en of vernieuwd. Alle goals zijn inmiddels voorzien van nieuwe netten, een enkele 
goal wordt gerepareerd en twee nieuwe goals zijn besteld. Hierna zullen we de oude goals afvoeren zodat 
deze ook weg zijn van het sportpark.  
 
De nieuwbouw wordt opgeleverd en er wacht ons nog een flinke verhuizing van alle kleding, ballen en 
overige materialen naar het nieuwe theehuisje van waaruit we weer iedereen goed kunnen faciliteren. 
Later dit jaar zal nog een garagebox worden geplaatst voor de tractor en andere hulpmiddelen.  

 

5.3 Sponsoring 
 

De nieuwe sponsorcommissie is voortvarend aan de slag gegaan, in den beginne is er schoon schip 
gemaakt door alle bestaande sponsors te benaderen. Hiermee is een inventarisatie gemaakt met welke 
sponsors nog bestaand zijn en welke niet meer verbonden zijn aan de vereniging. Dit heeft geresulteerd in 
een hoop sponsors die het contract hebben verlengd en inmiddels zijn er +/-  20 nieuwe sponsors 
aangetrokken. 
 
Het afgelopen jaar is een nieuwe overeenkomst gesloten met Kelme, S.V. Terheijden verbindt zich voor 
vier jaar aan dit kledingmerk. Door het PEPE-plan van Kelme en het feit dat twee bestaande sponsoren 
hun sponsoring hebben uitgebreid hebben alle jeugdleden volledig nieuwe tenues gekregen.  
 
De begeleiding van de jeugdteams gaat met nieuwe polo’s en nieuwe truien aangekleed worden. De 
vrijwilligers achter de bar in onze kantine krijgen ook een mooie polo. Daarnaast zijn er diverse nieuwe 
bord- en doeksponsoren aangetrokken. 
 
Door de introductie van De club van 1926 is het mogelijk om als ouders, lid, opa/oma en anderen onze 
vereniging financieel te steunen. Door middel van een donatie kunnen we verschillende projecten 
realiseren. Inmiddels zijn er al 47 donaties binnen en zijn hiermee de faciliteiten voor de jeugd verbeterd. 
 
 
 
 
 
 
 



6 Veilige omgeving  
Onze leden voelen zich gehoord, iedereen hoort erbij en niemand wordt buitengesloten of gepest. S.V. 
Terheijden is een vereniging waarin men zich kan ontwikkelen als persoon en als voetballer. Hierin neem 
de vereniging een open en stimulerende houding.  
 
Ambities*;  

o 100% van de leden wordt gehoord  
o Niemand wordt gepest  
o 100% van de leden voelt de ruimte om zich te ontwikkelen  
o 100% van de leden heeft het gevoel dat hij/zij fouten mag maken.  
o 100% van de leden ervaart een positieve sfeer binnen de club  
 

6.1 Waarden en normen 

 
We willen een veilige omgeving bieden waarin eenieder zich kan en mag ontwikkelen. Het projectteam 
waarden en normen heeft dit expliciet gemaakt in het waarden en normen-document.  
 
In dit document staan de “BASISELF”.  
 
Dit zijn algemene regels die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we de “BASISELF” opgesplitst naar 
Spelers, leid(st)ers/ train(st)ers, ouders en vrijwilligers om uitleg te geven aan wat dit voor deze 
specifieke groepen betekent. Het is de taak van de leiders/trainers om deze “BASISELF” te bespreken met 
de spelers. Wanneer het voor de teamleden duidelijk is welke regels er zijn, kunnen ze hier ook op 
aangesproken worden. Om gewenst gedrag te stimuleren, is het belangrijk hier constant aandacht aan te 
besteden en ook positief te belonen. Dit doe je door positief gedrag te benoemen en/of te belonen en je 
aan de afspraken te houden. 

   
 

7 Financiële highlights 
 
Het seizoen 2020/2021 sluiten wij af met een positief resultaat van € 64.774. Dit positieve resultaat is 
ontstaan door een aantal eenmalige baten en lasten. In het boekjaar is begonnen met de sloop van de oude 
kleedkamers en is gestart met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Dit heeft geleid tot een boekverlies 
op de oude kleedkamers en sloopkosten. Daar tegenover staat de vrijval van de voorziening Groot 
Onderhoud en bouwreserve. Het seizoen kenmerkte zich ook door corona. Het wegvallen van de 
inkomsten uit de kantine is deels gecompenseerd door steun van de Rijksoverheid en Gemeente 
Drimmelen. Met het aantreden van de nieuwe sponsorcommissie is ook besloten de debiteuren op te 
schonen en dat heeft geleid tot een extra verlies. Resumerend is het effect op het resultaat: 
  

Boekverlies gebouwen -  11.885 
Coronasteun 23.094 
Vrijval voorziening Groot Onderhoud 68.446 
Vrijval bouwreserve 21.110 
Sloopkosten oude kleedkamers -       22.493 

Afboeking debiteuren -       4.769 
Invloed resultaat 73.503 

  
Gecorrigeerd voor de bijzondere baten en lasten bedraagt het resultaat ongeveer € 9.000,00 negatief. Dit 
wordt gecompenseerd door de coronasteun over het 2e kwartaal die pas in september kon worden 
aangevraagd. 

 

   



 

 

 

8 Seizoen 2021/2022 
 
In augustus zijn de competities weer gestart en de nieuwbouw wordt eind oktober in gebruik genomen. In 
het nieuwe seizoen blijven wij actief op sociale media, met de Voetbal Allerlei en proberen we middenin 
het dorpsleven te staan. Dit jaar hopen wij ook nog enkele evenementen te organiseren en zullen de 
kleedkamers begin volgend jaar met een groots feest geopend worden. 
 

De begroting 2020 – 2021 sluit we met een positief resultaat van ruim € 10.000,00.  
 
Tijdens de ALV willen we samen met de leden bepalen waar we ons het komende seizoen op gaan 
focussen. 

 

9 Bijlage 
 
Bijlage 1: Jaarrekening  
Bijlage 2: Samenvatting jaarverslag 2020/2021 
Bijlage 3: Budget 2021/2022 
Bijlage 4: Organogram  
Bijlage 5: Waarde en normen  
Bijlage 6: Social mediabeleid 
Bijlage 7: Agenda ALV 
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