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SECRETARIS VERSLAG
SEIZOEN 2017-2018
Beste leden,
Na een periode van vier jaar mag ik weer het verslag van de secretaris voor jullie verzorgen. In het verslag wordt
per commissie teruggeblikt op het afgelopen seizoen, daar waar mogelijk wordt ook al vooruitgekeken. In het
verslag worden ook leden/vrijwilligers specifiek benoemd. Het noemen van namen brengt het risico met zich mee
dat ook leden/vrijwilligers onbedoeld worden vergeten. Op voorhand wil ik daarom iedereen bedanken die zich het
afgelopen jaar belangeloos voor onze vereniging heeft ingezet. Alleen door jullie is het mogelijk om dagelijks leden
de mogelijkheid te bieden om met plezier te voetballen bij onze vereniging.
Algemeen
Bestuurlijk is het afgelopen seizoen een roerige periode geweest. Na het aftreden van nagenoeg het voltallige
bestuur is gestart met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Op een tweetal functies (technische- en
accommodatiecommissie) na is het bestuur weer voltallig. Op deze plaats wil ik het oude bestuur bedanken voor de
energie en tijd die zij de afgelopen jaar in onze vereniging hebben gestoken. Daarnaast is het ook goed om te zien
dat oude bestuursleden zich ondanks hun aftreden in zijn blijven zetten voor onze vereniging.
Organisatie/materialen
De voetbal app van de KNVB gaat een steeds belangrijkere rol vervullen. Het traditionele wedstrijdformulier
behoort definitief tot het verleden. Een keerzijde van deze ontwikkeling is dat wij zien dat het contact met de
bezoekende verenigingen sterk terugloopt. Om hier verandering in aan te brengen zijn we in het nieuwe seizoen
gestart met het ontvangen van de bezoekende elftallen buiten onze kantine/bestuurskamer.
Op het gebied van de materialen zijn we zeer content dat Perry van Broekhoven zijn “oude” rol weer heeft
opgepakt. Perry heeft de afgelopen periode alle aanwezige materialen/kleding binnen onze vereniging in beeld
gebracht. Mede door de diverse sponsoren lukt het om de elftallen te voorzien van een goede uitrustig. Bij de
materialen zijn we in het nieuwe seizoen gestart met ballenrekken. We hopen hiermee het overzicht op de ballen
uitgifte beter in beeld te houden. We moeten helaas constateren dat we het afgelopen seizoen in de winterstop
behoorlijk veel nieuwe ballen (80) hebben moeten bestellen, het betreft hier een aanzienlijke kostenpost. We
willen nogmaals benadrukken ben zuinig op de materialen van onze vereniging.
In het seizoen 2017-2018 is de competitie later gestart dan de afgelopen jaren gebruikelijk. Het bekertoernooi, dat
de afgelopen jaren nog weleens in de verdrukking kwam bij de start van de competitie, is dit seizoen verspreid over
een langere periode. De ervaringen bij de start van de competitie waren positief. De slechte winterperiode zorgde
ervoor, dat veel wedstrijden werden afgelast. Hierdoor werden we aan het einde van het jaar geconfronteerd met
de nadelen van het later starten van de competitie. Competities liepen langer door dan gepland en er moesten ook
veel wedstrijden door de week ingehaald worden. Dit zorgde ervoor dat het moeilijk was om de elftallen bemenst
te krijgen. Diverse wedstrijden zijn daardoor niet meer gespeeld. Het niet spelen van wedstrijden heeft in een
aantal gevallen geleid tot een boete van de KNVB. Voor het komende seizoen willen we jullie vragen om tijdig het
niet kunnen spelen van wedstrijden kort te sluiten met het wedstrijdsecretariaat. Als een tegenstander instemt met
het niet spelen van de wedstrijd, dan ontvangen we geen boete van de KNVB. Daarnaast moet het toch mogelijk
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zijn om met een vereniging van onze grote elkaar te helpen, zodat de wedstrijden toch gespeeld kunnen worden. In
het seizoen 2018-2019 wordt de nieuwe opzet van de competitie vanuit de KNVB geëvalueerd.
Technisch
Op organisatorisch vlak zijn we zeer content dat we in het nieuwe seizoen voor de jeugdafdeling vier nieuwe
coördinatoren mogen verwelkomen. De coördinatoren zien we als een belangrijke schakel in de communicatie
richting de leiders/trainers. De nieuwe coördinatoren zijn: Rob Gerritsen (JO19), Cees Rampaart (JO17 en JO16),
Jeroen Mulder (JO13) en Danny van Deventer (JO12, JO11 en JO10).
Daarnaast was het bestuur blij dat het contract met hoofdtrainer Peter Sweres is verlengd. Het bestuur ziet in Peter
de ideale trainer, die van RKVV Roosendaal een stabiele tweedeklasser kan maken, waarbij de inpassing van
jeugdspelers zeer belangrijk is. Leo Embregts verwelkomen we als nieuwe trainer van Roosendaal 2. Bij de
jeugdelftallen zijn nagenoeg alle trainers van de selectie elftallen bij onze vereniging gebleven.
In het seizoen 2017-2018 is de KNVB gestart met nieuwe spelvormen. Teams van onder 8 en onder 9 spelen 6 tegen
6 in plaats van 7 tegen 7. Het veld is een kwart van een heel voetbalveld in plaats van een helft. De speelduur is 2 x
20 minuten. De wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider. Vanaf het seizoen 2018-2019 gaan de
onder 10 teams spelen volgens dezelfde regels als onder 8 en onder 9 teams. De speelduur is 2 x 25 minuten. De
onder 11 en onder 12 teams gaan spelen op een half veld, de speelduur is 2 x 30 minuten en de wedstrijden staan
onder leiding van een scheidsrechter.
Prestaties:
Het afgelopen jaar hadden we voor de winterstop 79 teams. 17 senioren teams, waarvan 2 dames elftallen en 1 Gteam. Bij de jeugdteams werden door 62 teams de kleuren van onze club vertegenwoordigd. Van deze 62 teams
waren 6 teams meisjeselftallen en 1 team het G-team. Na de winterstop hebben we het aantal van 79 met 4 teams
uit kunnen breiden naar 83. Deze laatste vier elftallen (1 JO7 team, 2 JO6 teams en 1 JO5 team) hebben nog niet
deelgenomen aan de competitie.
Jeugd beker:
58 jeugdelftallen hebben deelgenomen aan de bekercompetitie. 22 elftallen zijn de eerste ronde doorgekomen. De
derde ronde was voor 9 elftallen weggelegd. In de vierde ronde waren we nog met 5 elftallen actief. Na deze ronde
blijven er nog twee elftallen over: JO8-2 (kwart finale) en MO17-1 (halve finale). Helaas bereikte geen enkel elftal
een finaleplaats. In totaal wisten alle teams 836 te scoren. Onze keepers moesten 818 keer de bal uit het net halen.
Jeugd competitie:
Van de JO9, JO8 en JO7 elftallen worden geen standen bijgehouden. De KNVB doet dit om het plezier in de sport te
benadrukken en niet de nadruk te leggen op de resultaten.
Door de andere elftallen werden in totaal 885 wedstrijden gespeeld. 409 keer ging Roosendaal met de drie punten
aan de haal. 384 was de winst voor de tegenpartij. 92 wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Maar liefst 2.858
doelpunten werden gescoord (3,2 doelpunt per wedstrijd). De tegenstanders wisten 2.588 keer bij ons te scoren.
Het seizoen 2017-2018 leverde ons 7 kampioenen op. Waarvan JO11-4 zowel in de najaars- als in de
voorjaarscompetitie kampioen werd. In de najaarscompetitie werden wisten zij alle wedstrijden te winnen met een
doelsaldo van 122 voor en 10 tegen. De andere kampioenen waren: JO17-3 (voorjaarscompetitie), JO15-1, JO11-6
(najaarscompetitie), JO10-2 (voorjaarscompetitie) en MO15-1 (najaarscompetitie). Ook JO11-6 en JO10-2 wisten
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alle wedstrijden te winnen, beide scoorden maar liefst 91 doelpunten. JO17-3 werd ook ongeslagen kampioen, ze
hoefden hun tegenstanders slechts 1 gelijkspel toe te staan. JO15-1 wist het kampioenschap te behalen in de 3de
divisie. Hierdoor promoveren zij naar de 2de divisie een bijzonder knappe prestatie.
JO17-1 had de mogelijkheid om via de nacompetitie te promoveren. Helaas werden ze in de eerste ronde van de
nacompetitie uitgeschakeld door LRC uit Leerdam.
Senioren beker:
15 seniorenteams hebben deelgenomen aan de bekercompetitie. Roosendaal 2 en Roosendaal 10 wisten de poule
fase te overleven. Voor Roosendaal 2 eindigde het bekeravontuur pas in de 4de ronde tegen Kloetinge 2.
Roosendaal 10 moest een ronde eerder afscheid nemen van het bekertoernooi.
Senioren competitie:
In tegenstelling tot bij de jeugdelftallen moesten de senioren vaker de overwinning aan de tegenstaander laten dan
dat ze zelf met de drie punten aan de haal gingen. In totaal werden door de senioren 354 wedstrijden gespeeld:
138 overwinningen, 42 gelijke spelen en 174 verliespartijen. 838 maal wisten de senioren elftallen te scoren. Ze
moesten 994 tegendoelpunten incasseren.
Qua kampioenschappen staan de seniorenelftallen ook in de schaduw van de jeugdelftallen. Geen enkel
seniorenelftal werd kampioen. Roosendaal 1 stond op de rand van deelname aan de nacompetitie voor promotie
naar de 2de klasse. Helaas pakte Roosendaal net naast deze kans voor promotie. Roosendaal 2 en 3 streden beide in
de reserve 2de klasse. Beide ploegen deden mee aan de nacompetitie. Roosendaal 3 voor promotie, Roosendaal 2
voor degradatie. Beide konden de nacompetitie niet tot een goed einde brengen. Roosendaal 4 maakte via de
nacompetitie kans op promotie naar de reserve 2de klasse, helaas moesten zij hun meerdere erkennen in Unitas’30
2.
Al deze wedstrijden hadden natuurlijk niet gespeeld kunnen worden zonder de inzet van alle leiders, trainers en
scheidsrechters. Allemaal bedankt voor jullie inzet.
Communicatie
Gedurende het seizoen zijn we overgestapt naar een nieuwe website. We zijn aangesloten bij de website welke
vanuit de KNVB wordt ondersteund. Vanuit de KNVB wordt de website continue doorontwikkeld, bij deze
ontwikkelingen haken wij nu automatisch aan. Daarnaast ontstaan door de aansluiting van de website van de KNVB
direct koppelingen met andere applicaties zoals bijvoorbeeld sportlink.
In de communicatie gaat de eerder aangehaald voetbalapp een steeds belangrijkere rol spelen.
Sponsor
Het afgelopen seizoen is veel energie stoken met het in het beeld brengen van de sponsors die binnen onze
vereniging actief zijn. Daarnaast zijn we na het stoppen van de vorige hoofdsponsor op zoek gegaan naar een
nieuwe hoofdsponsor. We zijn erg verheugd dat Tosca chocolaterie vanaf het seizoen 2018-2019 bereid is
gevonden om weer hoofdsponsor van onze vereniging te worden.
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Accommodatie
Velden:
De gemeente Roosendaal heeft onze vereniging de mogelijkheid geboden om een extra kunstgrasveld aan te laten
leggen. We hebben er voor gekozen om van het hoofdveld een kunstgrasveld te maken. De toename van de
bespeelbare capaciteit was bij het hoofdveld het grootste ten opzichte van de andere velden. Door de aanpassing
van de omgeving verwachten we daarnaast het hoofdveld meer onderdeel van onze gehele accommodatie uit te
laten maken. Onder leiding van Joeri en Yannick Dam en met behulp van diverse vrijwilligers zijn de
werkzaamheden al grotendeels afgerond in de maanden augustus en september.
Door de zeer warme zomer hebben de voetbalvelden in Nederland het zwaar te verduren gehad. Door de
inspanningen van Ger Krijnen zijn onze velden goed de zomer doorgekomen en konden wij direct na de
zomervakantie al gebruik maken van onze velden. Dit was geen enkele andere Roosendaalse club gelukt.
Met drie kunstgrasvelden en drie natuurgrasvelden, waarbij er vijf voorzien zijn van verlichting, zijn we klaar voor
de toekomst.
Gebouwen:
De renovatie van de kleedkamers onder de tribune wordt binnenkort afgerond. Een groot compliment voor Henk
van Loon en zijn ploeg is hier op zijn plaats. Door de hoeveelheid vrijwilligersuren die aan de renovatie zijn besteed
is het ook mogelijk geweest om de ketel binnen het beschikbare budget te vervangen. Een investering voor de
lange termijn.
In januari 2018 is een veiligheidsinspectie uitgevoerd aan de elektrotechnische installaties. Op basis van deze
inspectie zijn diverse aanpassingen getroffen. Elkor Electrotechniek heeft een deel van de aanpassingen
gesponsord. Na de aanpassingen voldoen de installaties aan de (NEN) normen.
Begin 2018 is een grote schoonmaak uitgevoerd bij de kleedkamers.
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn nieuwe afvalbakken geplaatst op het sportpark. In het seizoen 2018-2019
zal ook de portocabin verder worden ingericht.
Mede door de vele uren die de klusploeg in onze accommodatie steekt lukt het om de accommodatie op peil te
houden, maar laten we niet alles af laten hangen van de klusploeg. Laten we met alle leden ervoor zorgen dat onze
accommodatie representatief blijft.
Activiteiten
De activiteitencommissie is wellicht één van de commissies die het afgelopen seizoen het meeste is gegroeid, Ferry
Jongenelen vervult hier een belangrijke rol in. Naast de inmiddels bekende activiteiten binnen onze vereniging,
zoals bijvoorbeeld het sportkamp, zijn we ook gestart met nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld de High Beer
avond. Deze avond kan als zeer geslaagd worden bestempeld en is zeker voor herhaling vatbaar. Op 19 oktober
2018 staat de volgende nieuwe activiteit op het programma: het oktoberfest.
Daarnaast zijn we aan het bekijken of we een activiteit kunnen koppelen aan een goed doel.

Pagina 4

voetbalvereniging
Sportpark Hulsdonk
Sportstraat 17
4708 AP Roosendaal
Telefoon : (0165) 540882

RKVV Roosendaal
Correspondentieadres:
Margrietberg 18
4708 NM Roosendaal

Normen en Waarden
Vanaf het nieuwe seizoen zijn we van plan om van alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag te vragen. Het is
mogelijk om dit kosteloos aan te vragen. De vrijwilligers worden hier nader over geïnformeerd.
Daarnaast zijn we blij dat Mevrouw Elst de rol van vertrouwenspersoon op zich wil gaan nemen.

Onze vereniging is volop in ontwikkeling. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen. Spreek ons als bestuur
hierop aan of schuif een keer aan bij een bestuursvergadering, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken.
Alleen samen kunnen we onze vereniging nog beter op de kaart zetten en er voor zorgen dat dagelijks onze leden
met veel plezier kunnen voetballen bij onze vereniging.

Namens het bestuur
Edwin van den Bemt
Secretaris RKVV Roosendaal
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