V.V. Rijsoord
Opgericht : 15 mei 1924
Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam onder nummer: 40 34 17 51
Hoofdsponsor:
Lascentrum Wlding & Cutting
Hoofdsponsor Jeugd: Falco lines
Kledingsponsor:
Kelme

Jaarverslag seizoen 2018-2019
We hebben op vele fronten een mooi seizoen 2018-2019 achter de rug. Kampioenschappen van het
eerste en het tweede elftal, een flinke groei in het aantal meiden dat bij Rijsoord is gaan voetballen, een
groeiend aantal pupillenteams, een renovatieplan wat gestalte kreeg en waar we voorzichtig mee
gestart zijn. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…
We hebben het met zijn allen voor elkaar gekregen! Maar dat ging niet vanzelf. Heel veel mensen steken
tijd en energie in onze vereniging. En het is dankzij die mensen dat we een mooie club hebben en zoveel
bereiken.
Maar zoals dat gaat, zijn er helaas ook dingen blijven liggen. Niet uit onwil, maar simpelweg omdat het
aan tijd en handjes ontbreekt om alle uitdagingen waar we voor staan goed uit te kunnen voeren. Dus
dan kiezen we, want beter een aantal dingen goed dan veel dingen half aanpakken. Dat is de reden dat
we nog niet verder gekomen zijn met de energiesponsoring via softs. Wel is er een mooie spaarpot voor
26 zonnepanelen opgebouwd die we dit seizoen op het dak gaan leggen.
Ook hadden we graag verder geweest met het invoeren van nieuw vrijwilligersbeleid, waarbij we als
Ridderkerkse voetbalclubs een op elkaar afgestemd vrijwilligersplan hebben en we leden en ouders van
leden ‘verplicht stellen’ een aantal uren per seizoen te besteden aan vrijwilligerswerk. Door hierin als
clubs samen op te trekken voorkomen we dat mensen naar een andere Ridderkerkse club gaan omdat
ze daar geen vrijwilligerswerk hoeven te doen. Inmiddels hebben voorzitter Ramon de Borst en
vrijwilligerscoördinator Eric Oudijn ervaringen uitgewisseld met andere verenigingen. En is een
enthousiaste projectgroep onder aanvoering van Eric Oudijn plannen aan het uitwerken. Leuk en goed
om te vermelden is dat ook jonge leden meedenken in deze projectgroep.
Een rookvrij sportpark is ook zo’n onderwerp waar we al verder mee hadden willen zijn. Vanuit de KNVB
wordt dit enorm gestimuleerd en er zijn mooie cases waar we van kunnen leren. Komend seizoen gaan
we hiermee aan de slag.
Kortom, nog genoeg te doen. Maar niet voordat we in dit verslag goed terugblikken op afgelopen
seizoen. En een woord van dank uitspreken naar alle commissies, vrijwilligers, sponsoren en iedereen
die op wat voor manier dan ook een steentje bijdraagt aan het draaiend houden van onze club.
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Senioren
Het eerste elftal werd na een spannende eindstrijd kampioen en keert daarmee terug in de Hoofdklasse.
En ook Rijsoord 2 leverde een topprestatie en werd kampioen en komt dit seizoen uit in de hoofdklasse.
Er waren vorig jaar inclusief de dames 11 seniorenelftallen actief plus een groeiend aantal Walking
Footballers (24) en had de 35Plus zelfs een wachtlijst omdat er met een half veld onvoldoende
trainingscapaciteit zou zijn.
De Technische Commissie kreeg verder vorm en met Gerard Sluimers kwam er een nauwere
samenwerking tussen de jeugd en senioren tot stand. Er wordt goed gekeken naar de doorstroming van
junioren naar jeugd en of er spelers zijn die met bijvoorbeeld een tweede elftal mee kunnen gaan
trainen. Een juniorenteam is een op een doorgegaan naar de senioren. En zo willen we de jeugd meer en
meer aan de club blijven binden.

Jeugdafdeling
Doelen jeugdafdeling seizoen 2018-2019
We bouwden in 2018-2019 voort op de doelen van vorig seizoen. Daarbij staat pragmatisch en praktisch
voorop. Leren en beleid ontwikkelen door te doen.
Structuur
-

Op sterkte brengen huidige structuur van coördinatoren en waar mogelijk uitbouwen

Het is vorig seizoen gelukt om nieuwe coördinatoren aan te trekken, waardoor we weer op volle sterkte
zijn. We staan nog steeds achter de keuze om te werken met coördinatoren maar zijn richting eind vorig
seizoen – mede door het aantrekken van een hoofd Jeugdopleiding – per leeftijdscategorie ook een
hoofdtrainer gaan aanwijzen. Hij is het aanspreekpunt voor ‘zijn’ trainers en stroomlijnt de trainingen
zodat er aan dezelfde technieken wordt gewerkt. Natuurlijk blijft er ruimte voor eigen inbreng, zolang
deze maar leidt tot betere trainingsvormen.
-

Samenwerking technische commissie

Er wordt nauw samengewerkt met de technische commissie. Een vertegenwoordiger is aanwezig bij het
overleg van de technisch jeugdcoördinatoren en zo worden de krachten gebundeld om het niveau van
de jeugdopleiding van V.V. Rijsoord naar een hoger plan te tillen.
In deze samenwerking is er extra aandacht voor het betrokken houden van de jeugd op het moment dat
ze de overstap naar de senioren gaan maken. Daar kunnen we nog stappen voorwaarts maken, daarom
heeft dit de aandacht van zowel de TC als de technisch jeugdcoördinator.
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-

Vergroten aantal vrijwilligers

Binnen de jeugdafdeling zijn er veel vrijwilligers actief. We zijn blij met de alle ouders die een rol als
trainer of coach oppakken en beseffen dat dit niet altijd een ideale situatie is. Maar op dit moment is het
de enige manier om de zaken aan te pakken. Door de nieuwe structuur kunnen we trainers wel
trainingsvormen bieden, waarmee we allemaal aan dezelfde basistechnieken werken.
Naast de trainingen waren er ook afgelopen jaar weer tal van activiteiten voor de jeugd. Denk aan een
Fifa toernooi, het kerstdiner, het sinterklaasfeest, de chocoladebingo en de mooie jaarafsluitingen voor
pupillen en junioren.
En toch komen we ook bij de jeugdafdeling handjes tekort. Vaak fluiten scheidsrechters meerdere
wedstrijden op een zaterdag omdat we het anders niet rond krijgen, en komen niet weg te denken
festiviteiten als het Sinterklaasfeest of de Pupil van de Week onder druk als er niet meer nieuwe mensen
opstaan die mee willen helpen. Het zou zo jammer zijn om dingen te moeten schrappen, want ze zorgen
voor binding bij de club en ondersteunen het sociale karakter van onze club.
Doel op lange termijn
Het doel op lange termijn is en blijft het opleiden van spelers voor Rijsoord 1 en 2.
Om dat doel te bereiken moet het niveau van de jeugdafdeling omhoog, omdat de stap vanuit de jeugd
naar Rijsoord 1 en 2 te groot is.
Naast het opleiden van spelers voor Rijsoord 1 en 2 is er een tweede doel voor de lange termijn. Niet
iedere speler heeft het in zich of heeft de ambitie om in Rijsoord 1 te spelen. Ook die jeugdspelers
moeten zich binnen onze vereniging kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben.
Tweede doel op lange termijn is dan ook om iedere speler en speelster zich op zijn of haar niveau te
laten ontwikkelen.
Daarom werken wij in het seizoen 2019/2020 gestaag verder aan onze doelen. Waarbij het vinden van
voldoende ervaren trainers een grote uitdaging is.

Dames
Het seizoen 2018-2019 begon met één vrouwenteam, één MO 11 en één MO 15 team in de competitie.
Vrouwen 1 begon o.l.v. Peter van Hese en Jan Groenendijk met een selectie van 19 speelsters maar al
snel werd de selectie door diverse omstandigheden w.o. blessures en werk uitgedund. In de beker liep
het voor de vrouwen prima, want na een zege op Zwaluwe Vr 2 (7-4), een gelijkspel tegen IFC Vr2 en een
zege bij Seolto Vr 1 (1-10) bleken Rijsoord en IFC gelijk te zijn geëindigd. Helaas kwamen onze vrouwen
één doelpunt te kort om door te gaan. Wat betreft de competitie begon men goed met een 4-1 zege
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tegen EBOH alleen leverde dat achteraf geen punten op omdat EBOH zich al snel terugtrok. Hierna werd
het door de te krappe selectie en veel blessures een heel moeilijk seizoen waarbij de dames zich aan het
eind van de rit gelukkig nog in veiligheid konden spelen. Zo werd een plek in de 4e klasse behouden.
Groei bij meisjes afdeling
Al snel na de start van seizoen 2018-2019 kon bij de MO 11 nog een team gevormd worden, waarbij we
dus met drie meisjesteams speelden in de competitie. MO 11-1 wist zelfs in de beker als poulewinnaar
door te gaan. MO 15 eindigde helaas als laatste in de poule, dus wisselend succes.
Positief is dat door de grote groei, o.a. door de bezielende leiding van Ardi Huizer als coördinator, er bij
de meisjes een stevige onderbouw tot stand komt die hopelijk in de toekomst verder uitgebreid kan
worden.
Wat betreft de geplande activiteiten kon door diverse omstandigheden c.q. misverstanden weinig
doorgaan, maar in het nieuwe seizoen 2019-2020 stelt de Vrouwen- en Meisjescommissie beslist weer
een programma vast, waarbij eindelijk een eigen toernooi op de rol staat voor Hemelvaartsdag 21 mei
2020. Het is de bedoeling om voor Vr1, MO 11, MO 13 en MO 15 een toernooi te organiseren.
Al met al een moeizaam seizoen 2018-2019 met als positief punt de grote groei van de meisjesafdeling.

Kantine
De kantine vervulde voor, tijdens en na de wedstrijden weer een belangrijke rol. En er werden weer
diverse gezellige feestjes georganiseerd door de Supportersvereniging. De kantine levert een belangrijke
bijdrage aan het clubgevoel.
Eind vorig seizoen heeft een projectgroep zich gebogen over een gezonder aanbod in de kantine.
Hier zijn we geleidelijk mee begonnen en er is een ‘gezonde’ sponsor die ons hierbij helpt. Het idee is
om het idee rondom een gezonde kantine steeds iets verder uit te bouwen en op gezette tijden het
aanbod te wisselen.

Supportersvereniging
Het bestuur van de Supportersvereniging kijkt terug op een meer dan geslaagd seizoen.
Mossel & Sparerib avond:
Traditiegetrouw startten we met de Mossel & Sparerib avond, waar we ruim 100 gasten mochten
verwelkomen.
Kerstbal:
In samenwerking met de organisatie van ‘Kraaien over de top’ werd de kantine weer omgetoverd tot
ballroom en werd er gedanst tot in de late uurtjes.
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Lotenverkoop:
Dankzij een groot aantal vrijwilligers en leden van de Raad van Elf en de Supportersvereniging konden
we weer veel loten verkopen. De jaarlijkse stop bij de familie Freriks ontbrak ook dit jaar niet, waarvoor
hartelijk dank.
Seniorendag:
De Seniorendag werd weer goed bezocht, ruim 275 senioren hadden het goed naar hun zin en genoten
van de artiesten de hapjes en de drankjes en van de jaarlijks terugkerende tombola. Klap op de vuurpijl
waren de Rotterdamse WannaBiezz met een spetterende dinnershow.
En dit jaar hadden we een ‘echtpaar van het jaar’. Jeanne en Dirk Schuitemaker werden in het zonnetje
gezet voor alles wat ze voor onze club doen. Er gaat geen dag voorbij of ze zijn op ons sportpark.
Kindercarnaval:
Steeds meer kinderen weten met hun ouders de weg naar het kindercarnaval te vinden. Ook dit jaar was
het weer een kleurrijke boel met al die verklede kinderen en ouders. Jan Pol en DJ Ko maakten er weer
een superfeest van.
Winterfeest:
In samenwerking met V.V. Rijsoord, de Raad van Elf, de Supportersvereniging en de Stichting Help eens
een handje, was er dit jaar weer een Winterfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook
hier was Jan Pol de presentator. Op muziek van de Delenoy Brothers werd er gedanst en gefeest. Tussen
het dansen en de muziek, werden er pannenkoeken gehaktballetjes en ijs uitgedeeld, wat er grif inging.
Bingo/klaverjassen:
De Bingo en klaverjasavonden werden weer druk bezocht door een groot aantal mensen uit Ridderkerk
en omgeving.
Fiets4Daagse Zuid-Holland Zuid 2019:
Gelukkig kon de Fiets4Daagse doorgaan, dankzij een aantal nieuwe vrijwilligers die het stokje hebben
overgenomen van de ervaren rotten in het vak. Die waren op de achtergrond overigens nog aanwezig
met hun kennis van zaken. We zijn blij dat we dankzij deze enthousiaste nieuwe mensen, dit sportieve
evenement in Rijsoord konden houden. In totaal reden een kleine 400 mensen mee.
Betrokkenheid
De Supportersvereniging is ook op de achtergrond betrokken bij diverse activiteiten in de vereniging,
zoals: de Kaas en Wijnavond, de Medewerkersavond, de Familiedag met aansluitende BBQ. Dit jaar deed
de Supp ook een duit in het zakje voor de kampioenswedstrijd van het vlaggenschip. We maakten
mogelijk dat supporters tegen een aantrekkelijk tarief met de bus naar de verre wedstrijd konden.
Steun
Zonder de steun van vele vrijwilligers kan de Supportersvereniging niet bestaan, het bestuur bedankt
deze geweldige mensen en hoopt ook de komende tijd weer op hen te kunnen rekenen. Ook onze
sponsors, zowel de financiële en materiële, zijn een steun in de rug geweest. Ook met hen hopen we het
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komende seizoen weer op dezelfde, of nog betere voet verder te gaan. Heb je interesse om het team te
komen versterken? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden.
Bestuur
Het bestuur van de Supportersvereniging werd in 2018-2019 gevormd door:
Voorzitter
André van der Wulp
Commissieleden:
Jannie v.d. Burg
e
PR/2 voorzitter:
Vacature
Daphne Molegraaf
Secretaris:
Leo de Groot
Leen Schouten
Penningmeester:
Bram Lindhout
Joke van der Wulp
Integratie administratie
In 2018-2019 is de administratie van de Supportersvereniging in die van de club geïntegreerd. Dit is
terug te zien in de jaarcijfers.

Business Club Rijsoord
De BCR heeft ook afgelopen seizoen de vereniging financieel ondersteunt. Met het stoppen van Vulcan
als hoofdsponsor en het aflopen van het contract van jeugdsponsor Lascentrum stond de BCR voor een
enorme uitdaging. Hoe mooi is het dat Lascentrum het stokje van Vulcan over wilde nemen en niet
alleen clubsponsor wilde worden maar ook jeugdsponsor blijft. En dat Falco Lines subsponsor van de
jeugd wilde worden. Hiermee hebben we continuïteit voor de club én voor de jeugdafdeling
gerealiseerd.
Ook afgelopen seizoen stelde de BCR de V.V. Rijsoord bus beschikbaar, blijft het een uitdaging om
chauffeurs te vinden, verzorgden we de pagina’s in De Combinatie, de muziek in de kantine na sommige
thuiswedstrijden en organiseerden we gezamenlijke activiteiten zoals ‘De Kaas en Wijnavond’.
De BCR beheert ook de jeugdsponsoring. In goed overleg met het jeugdbestuur worden alle
sponsorgelden t.b.v. de jeugd 1 op 1 aan de jeugdafdeling besteed.
Voor de sponsoren heeft de BCR diverse pakketten samengesteld, zodat het voor iedere sponsor
interessant en aantrekkelijk kan zijn om deel te nemen. Wij streven ernaar om iedere sponsor de
gelegenheid te geven te netwerken binnen onze club. Wij zijn er dan ook trots op om te melden dat vele
ondernemers elkaar zakelijk hebben gevonden op en via ons sportpark en de speciale
netwerkbijeenkomsten.
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Bestuurssamenstelling seizoen 2019 - 2020
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Technische zaken:
Algemene zaken:
Jeugdvoorzitter:

Ramon de Borst (einde periode 2 - 2021)
Piet van der Meulen (einde periode 1 - 2020)
Gerda Kranendonk (aftredend – niet herkiesbaar)
Emo van Dijk (aftredend - herkiesbaar)
Lydia van Loon (einde periode 2020)
Arie Lodder (einde periode 1 - 2020)

Sportpark
Vrijwilligers hebben ook afgelopen seizoen het sportpark netjes onderhouden. We hebben vanwege de
renovatieplannen in kleedkamers en toiletten alleen waar nodig zaken vervangen of opgeknapt.
We hebben informatie ingewonnen over LED verlichting in onze lichtmasten. Van de gemeente
Ridderkerk hebben we de toezegging gekregen dat we in 2020 langs twee velden LED verlichting krijgen.
Dit gaat ons een enorme besparing op de elektriciteitsrekening opleveren.
Het renovatieplan is van start. Ook wij hadden gehoopt dat er al meer zichtbaar zou zijn. Maar omdat
we het liefst met lokale aannemers werken hebben we die nog de kans gegeven om offertes uit te
brengen. En die zijn zeer concurrerend met die we al hadden.
Inmiddels is het elektra op orde gebracht en zijn de oude stoppenkasten vervangen. Van een vereniging
konden we voor een luttel bedrag units overnemen die met dank aan De Kreek transport op zijn plek zijn
gezet. Wim de Jong is volop bezig om deze units te installeren en op te knappen, zodat we binnen
afzienbare tijd extra kleedkamers hebben. Dit geeft ons de ruimte om vanaf januari per kleedkamer (in
plaats van per 2 tegelijk) te renoveren. Een nieuwe ketel en boiler zijn in bestelling zodat we straks ook
voldoende capaciteit hebben als we meer douchekoppen per kleedkamer hebben. En ook de tijdelijke
units van een aansluiting op het water kunnen voorzien.
In de laatste weken van november wordt – met het oog op alle activiteiten in december en het drukke
carnavalsweekend – het herentoilet boven aangepakt.
Na een lekkage in de bestuurskamer werd duidelijk dat het dak op een aantal plekken toch moet
worden aangepakt. Dit in tegenstelling tot het bericht van vorig jaar, dat het dak – na onderzoek door
een expert – geschikt zou zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Een tegenvaller, maar gelukkig
komen we er nu achter en niet na plaatsing van de zonnepanelen. Inmiddels zijn offertes opgevraagd.
Ook afgelopen seizoen was er weer het nodige te doen rondom vernielingen, trainingsmaterialen niet
opruimen en materialen kwijtraken. Daarom blijven we hameren op een ieders verantwoording om met
zorg met alle spullen om te gaan.
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PR en communicatie
Regelmatig wordt de website van V.V. Rijsoord ge-update. Samen met Facebook is dit het medium
waarop we het wel en wee van onze club delen met de buitenwereld. Het aantal volgers op Facebook is
ten opzichte van vorig seizoen met 16% gestegen, we zitten nu op bijna 950 volgers.
Via e-nieuwsbrieven hielden we leden van wie we een e-mail adres hebben op de hoogte.
Eind seizoen 2018/2019 meldde zich spontaan Martin Smit die voor zijn hobby wedstrijden filmt en daar
samenvattingen van maakt. Martin staat praktisch alle thuiswedstrijden met een statief langs de lijn en
gaat (op de fiets) ook mee naar de nodige uitwedstrijden. Hij maakt mooie samenvattingen die we
plaatsen op het speciaal daarvoor geopende V.V. Rijsoord YouTube kanaal. De samenvattingen worden
ook doorgeplaatst via Facebook en vanuit verschillende media is interesse getoond in het
beeldmateriaal.
Ook afgelopen seizoen haalden we de landelijke televisie. Dit keer met JO15-1 die werden gevolgd door
Jochem van Gelder voor het programma Clubliefde. Naast een leuke en intensieve dag leverde het
mooie publiciteit, euro’s, een clinic voor het team en vier prachtige doeltjes op.

Contributies seizoen 2019-2020
Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 25 april jongstleden is goedkeuring gegeven om
de komende drie jaar (2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022) de contributie met € 5,- te verhogen
bovenop de inflatiecorrectie. De contributie voor 2019-2020 komt daarmee op:

Senioren

€ 221,00

Kabouter

€ 98,00

Dames

€ 221,00

Niet-Spelend

€ 108,00

7 tegen 7

€ 146,00

Begunstiger

€ 86,00

Junior

€ 157,00

Geregistreerd vrijwilliger

€ 35,00

Pupil

€ 135,00

Ereleden
Voor hun verdiensten voor de vereniging hebben we mensen tot erelid benoemd. Dit zijn: Anjo Blaak,
Jan van Driel, Jan de Ruiter, Leen Schouten, Arie van Wingerden, Henk Mariën, Wim Toonen, Dirk
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Schuitemaker en Wim van Wingerden. Erelid met de titel Erevoorzitter is sinds 2016 Jan Zanen. Wij zijn
er trots op dat ze betrokken waren of nog steeds zijn bij de vereniging.

Rad van Avontuur
Met veel enthousiasme verzorgt Wim de Jong samen met zijn helpende handen het Rad van Avontuur
na de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Ook het jaarlijkse kerstboutrad staat vast gebeiteld op de
agenda. We bedanken alle lotenkopers, lotenverkopers en raddraaier Wim! Het levert de club, ondanks
het feit dat de inkomsten afgelopen seizoen iets daalden, een mooi bedrag op.

Vrijwilligers
Hoewel wij het nog netjes doen in vergelijking met sommige andere verenigingen, hebben we ook bij
V.V. Rijsoord te maken met het feit dat er steeds meer werk gedaan moet worden door steeds minder
mensen. En dat wringt.
Daarom werken we aan nieuw vrijwilligersbeleid gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
-

Je mag lid worden van V.V. Rijsoord, graag zelfs!

-

Je hebt dan het recht op het spelen van wedstrijden, maar…

-

Je hebt de plicht om een X aantal uren bij te dragen in de organisatie van V.V. Rijsoord.

Een volledig andere manier van werken dan we gewend zijn, dus hier horen spelregels bij en een goed
doordacht plan. Vrijwilligerscoördinator Eric Oudijn werkt nu samen met een projectgroep aan de
invulling van dit plan. Doel is om dit in de loop van volgend jaar maar uiterlijk bij de start van volgend
seizoen in te voeren.
Een Verklaring Omtrent Gedrag geeft geen garantie voor een veilige omgeving, maar is wel een
graadmeter. Daarom hebben wij afgelopen seizoen voor vrijwilligers een VOG aangevraagd. Dit staat
ook weer op de rol voor de nieuwe vrijwilligers.
Onze vertrouwenspersonen Michelle Commijs en Ardi Huizer hebben in deze rol afgelopen seizoen
gelukkig geen werk gehad. We doen er alles aan om dit zo te houden.

Tenslotte
Er is weer enorm veel werk verzet het afgelopen seizoen. Daarvoor dank aan eenieder! Er staan ook dit
seizoen weer mooie uitdagingen op de rol. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het leuk is en blijft
om deze projecten op te pakken, maar ook het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Vrijwilligers
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steken – naast hun banen en andere activiteiten – veel tijd en energie in de vereniging. Dat doen ze uit
liefde voor de club. Daarvoor spreken we als bestuur onze oprechte waardering uit.
We staan open voor alle denk- en doekracht. Dus maak je je wel eens druk om ons cluppie, heb je nog
wat tijd over, of zie je iets wat we als bestuur laten liggen maar wil je erin springen… Doe het! Laat het
ons weten of kom helpen! Maar bedenk ook: kritiek hebben is eenvoudig, het beter doen moeilijk. Zeker
als je met steeds minder mensen meer ballen in de lucht moet houden. Alle hulp is welkom. Meld je
alsjeblieft bij een van ons aan.
Hartelijk dank namens:
Het bestuur, de jeugdafdeling, de damesafdeling, de Supportersvereniging, de BCR
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