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SECRETARIS VERSLAG
SEIZOEN 2018-2019
Beste leden,
In het verslag van de secretaris wordt teruggekeken op het seizoen 2018-2019. Daarnaast zal op enkele onderdelen
een voortuitblik naar het seizoen 2019-2020 zijn opgenomen. Alvorens in wordt gegaan op specifieke onderdelen
willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze vereniging. Alleen door jullie is
het mogelijk om dagelijks leden de mogelijkheid te bieden om met plezier te voetballen bij onze vereniging.
Organisatie
Het afgelopen seizoen waren twee posities in het bestuur vacant: technische commissie en accommodaties. Jeroen
van Beers (voorzitter) en André Broeke (vice-voorzitter) hebben deze posities waargenomen. In de
ledenvergadering op 25 oktober 2019 volgt vanuit het bestuur een voordracht voor de invulling van de positie van
voorzitter technische commissie. Als de ledenvergadering instemt met de voordracht, dan resteert er nog één
openstaande positie.
Technisch
Organisatorisch:
In het verslag van vorig seizoen konden we al melden dat we met ingang van het seizoen 2018-2019 vier nieuwe
coördinatoren waren gestart. In het seizoen 2018-2019 hebben we verder vorm gegeven aan de organisatorische
invulling van de technische commissie. Rinie Konings hebben wij bereid gevonden om de rol van hoofd technische
zaken op zich te nemen. Daarnaast zullen Jorden Koevoet en Niels van Osta de rol van technisch coördinator
selectie-elftallen respectievelijk technisch coördinator onderbouw in gaan vullen. Tezamen met de invulling van de
bestuursfunctie van voorzitter technische commissie verwachten we hiermee de organisatorische kant van de
technische commissie goed ingevuld te hebben.
Prestaties:
Het afgelopen jaar hebben we voor de winterstop 72 teams ingeschreven bij de KNVB. 17 senioren teams, waarvan
2 dames elftallen en 2 G-teams. Bij de jeugdteams werden door 55 teams de kleuren van onze club
vertegenwoordigd. Van deze 55 teams waren 6 teams meisjeselftallen. Na de winterstop hebben we het aantal van
72 met 3 teams uit kunnen breiden naar 75. Deze aanwas kwam tot stand bij de jongste jeugdelftallen (JO8 en JO7).
In totaal hebben onze elftallen dit jaar 1.476 wedstrijden gespeeld. 675 wedstrijden wisten we in winst om te
zetten. 662 wedstrijden werden verloren en 139 werden er gelijkgespeeld. 4.888 doelpunten werden door RKVV
Roosendaal gemaakt. 4.567 keer moesten onze keepers de bal uit het net halen. In deze statistieken zijn de
competitiewedstrijden van de JO10, JO9, JO8 en JO7- elftallen niet meegenomen. Van deze 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.
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Jeugd beker:
54 jeugdelftallen hebben deelgenomen aan de bekercompetitie. 14 elftallen wisten de poulewedstrijden door te
komen. Uiteindelijk wist één elftal de finale te bereiken: JO9-5. In de finale moesten zij helaas hun meerdere
erkennen in Wolfaartsdijk JO9-1. Verder zijn vermeldingswaardig de halve finale plaats van JO19-3 en het bereiken
van de kwarfinale door JO19-1.
Jeugd competitie:
In totaal werden in het seizoen 2018-2019 758 wedstrijden gespeeld. Dit aantal is exclusief de wedstrijden van de
JO10, JO9, JO8 en JO7 elftallen van deze wedstrijden worden de uitslagen door de KNVB niet geregistreerd. Helaas
sloeg de balans van het aantal gewonnen wedstrijden dit seizoen niet in ons voordeel uit. 349 keer ging de
tegenstander met de drie punten aan de haal, tegenover 327 winstpartijen voor onze elftallen. 82 keer werd er
gelijk gespeeld. Gemiddeld werd er in elke wedstrijd bijna zes keer gescoord.
We hadden dit jaar drie kampioenen: JO12-1 (voorjaarscompetitie), MO17-2 (najaarscompetitie) en MO15-1
(voorjaarscompetitie). Zowel JO15-1, na het kampioenschap van vorig jaar, als JO13-1 konden zich niet handhaven
op het bijzonder hoge niveau van de 2de divisie en spelen het komende seizoen in de 3de divisie. JO17-1, dat in een
uiterste spannende competitie net Beek Vooruit voor zich moest dulden, had evenals vorige jaar de kans om via de
nacompetitie te promoveren naar de 4de divisie. Na winst tegen Kozakken Boys werd in de tweede ronde helaas
verloren van Kloetinge.
Senioren beker:
16 seniorenteams hebben deelgenomen aan de bekercompetitie. 5 elftallen wisten de poulefase door te komen.
Roosendaal 1 drong door tot de vierde ronde, hierin werd helaas van stadsgenoot RBC met 1-2 verloren. Het
grootste succes kwam op naam van Dames 1. In een spannende finale, werd op de velden van Haarsteeg, vv
Asperen met 2-1 verslagen.
Senioren competitie:
Bij de senioren sloeg de balans van het aantal gewonnen wedstrijd wel uit in het voordeel van Roosendaal. 169
keer werd gewonnen, tegenover 150 verliespartijen. 39 keer werd er gelijkgespeeld.
Naar verhouding kenden de seniorenelftallen meer kampioenen dan de jeugdelftallen. Bij de senioren werden
Roosendaal 1 en 3 kampioen. Roosendaal 6 en 7 streden tot het einde mee voor het kampioenschap, maar
moesten de bloemen echter aan Nieuw Borgvliet respectievelijk SC Gastel laten. Het kampioenschap van
Roosendaal 1 zorgt ervoor dat Roosendaal weer terugkomt in de 2de klasse. In de winterstop leek alles nog richting
een kampioenschap van RBC te wijzen, maar de mannen van Peter Sweres bleven geloven in een kampioenschap.
Eén wedstrijd voor het einde van de competitie, werd uit bij VVR, het felbegeerde kampioenschap binnengehaald.
Ook Roosendaal 2 kende een spannend einde van de competitie. Op basis van de eindstand was Roosendaal 2
veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Door twee overwinningen werd het 2de klasse-schap veilig gesteld.
Door het kampioenschap van Roosendaal 3 spelen in het seizoen 2019-2020 zowel Roosendaal 2 als Roosendaal 3
in de 2de klasse.

Al deze wedstrijden hadden natuurlijk niet gespeeld kunnen worden zonder de inzet van alle leiders, trainers en
scheidsrechters. Allemaal bedankt voor jullie inzet.
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Communicatie
Communicatie blijft een aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de goede informatie via de juiste kanalen bij de
leden te brengen. Voor het seizoen 2019-2020 zijn wij voornemens om een activiteitenkalender op te stellen,
waarin de vaste communicatie momenten worden opgenomen. Op deze wijze hopen wij meer borging te geven
aan een goede communicatie.
Sponsoring
Tosca chocolaterie was in het seizoen 2018-2019 de nieuwe hoofdsponsor. Na enkele jaren afwezigheid prijkt de
naam van deze firma weer op de shirts van het eerste elftal. Wij zijn blij dat Tosca het hoofdsponsorschap weer op
zich heeft genomen. Daarnaast zien we dat het aantal sponsoren zich uitbreidt, een goede ontwikkeling.
Accommodatie
Velden:
In de zomervakantie van 2019 is door de gemeente Roosendaal een kunstgrasveld aangelegd op ons hoofdveld. De
opening door wethouder van Ginderen heeft in het najaar plaatsgevonden. Bijna tegelijkertijd met de aanleg van
het kunstgrasveld is het talud tussen de entree en het hoofdveld verwijderd. Bij deze laatste werkzaamheden zijn
vele vrijwilligers betrokken geweest. Door de verwijdering van het talud hopen we dat het hoofdveld meer
onderdeel van onze accommodatie uit gaat maken.
Gebouwen:
De renovatie van de kleedkamers onder de tribune is in 2018 voltooid. Vele uren heeft Henk van Loon hier met zijn
ploeg ingestoken. Het resultaat mag er wezen. Daarnaast is gestart met het opknappen van de portocabine, zodat
deze ook volwaardig gebruikt kan gaan worden.
Aan het einde van het seizoen is een contract gesloten met BSO Kreukelz. Vanaf het nieuwe seizoen maakt Kreukelz
gebruik van onze accommodatie.
Fietsenstalling en terras:
Naast het verwijderen van het talud hebben we in het seizoen 2018-2019 ook een fietsenstalling gerealiseerd.
Daarnaast is er een terras aangelegd tussen de kantine en het hoofdveld. Dit laatste moet er ook toe bijdragen dat
het hoofdveld meer onderdeel uit gaat maken van de totale accommodatie. Van het terras is aan het einde van het
seizoen al volop gebruik gemaakt.
Afvalbakken:
Vanaf het seizoen 2018-2019 zijn vele nieuwe afvalbakken geplaatst rondom de velden. Toch worden we nog
steeds geconfronteerd met “zwerfafval”. Laten we met zijn allen er een steentje aan bijdragen dat we dit
zwerfafval tot een minimum gaan beperken, dit komt het aanzien van het sportpark ten goede.
Voetpad Heerma State:
Mede op ons verzoek is door de gemeente tussen onze velden en Heerma State een voetpad aangelegd, waardoor
het voor de bewoners van Heerma State mogelijk is om ons sportpark te bezoeken.
Materialen
In 2018-2019 hebben we ballenkarren aangeschaft waarmee we de ballen naar het veld kunnen nemen. We
hebben hiervoor gekozen, omdat we geconfronteerd werden met aanzienlijk aantal ballen die verdwenen. Door de
komst van de ballenkarren zien we dat het aantal ballen dat kwijtraakt terugloopt.
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Activiteiten
Naast de reguliere activiteiten heeft de activiteitencommissie het aflopen seizoen veel energie gestoken in het
derde helft toernooi, dat eind augustus 2019 heeft plaatsgevonden. De activiteit is een groot succes geweest en is
ook zeker een activiteit die zijn vervolg gaat krijgen.
Normen en Waarden
Verklaring omtrent gedrag:
Aan het einde van het seizoen 2018-2019 hebben we de eerste aanzet gegeven aan het vragen van een verklaring
omtrent gedrag (VOG) aan de vrijwilligers binnen onze vereniging. We streven ernaar om dit seizoen ervoor te
zorgen dat alle vrijwilligers een VOG hebben ingeleverd bij ons.
Gastheerschap:
Aan het begin van het seizoen zijn wij gestart met het ontvangen van de bezoekende elftallen op zaterdagmorgen.
Door de verdere digitalisering merkten we dat het contact met de bezoekende vereniging steeds minder begon te
worden. De ervaringen van het afgelopen seizoen zijn erg positief. Het lopende seizoen (2019-2020) gaan we hier
dan ook mee door.

Onze vereniging blijft 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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