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Inleiding 
Het voetbalseizoen 2019-2020 heeft op ons allen diepe indruk achter gelaten. De competities van alle 
teams werden eind maart door de KNVB stilgelegd. Om daarna zelfs niet meer opgestart te worden.  
De hele wereld was in de ban van een pandemie. Het COVID-19 virus sloeg links en rechts keihard toe. 
Het voetbal in het algemeen en het randgebeuren daaromheen werd in nagenoeg alle landen hiervan 
het slachtoffer. En dus werd ook S.J.C., net als alle andere clubs, hiervan het slachtoffer. 
We werden geconfronteerd met een algehele lockdown, hetgeen betekende dat er naast niet-voetballen 
ook geen bezoek meer aan het sportpark gebracht mocht worden. 
De 1½ meter maatschappij deed haar intrede en beheerst nog steeds ons leven. 
Het niet uitspelen van voetbalcompetities betekende dat elke ploeg te maken kreeg met  
geen kampioenen, geen degradaties, geen nacompetities en geen bekerwinnaars. 
 
Het randgebeuren bij S.J.C. kreeg ook haar klappen. Artikelen, die blijmoedig op onze Konijnenveiling – 
in een tent dit keer, naast de noodgebouwen van de kantine, waren gekocht, moesten worden uitgesteld. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de fameuze Lenteavond, verschillende dagtochtjes en diverse diners. 
Het Familiefeest kon niet doorgaan, net zoals het Snurkfestijn. En zo zijn er nog meer zaken te 
benoemen. 
Gelukkig konden de bouwactiviteiten op het sportcomplex doorgaan. Op 23 april 2020 ging de “eerste 
paal” de grond in. Helaas – we leden allemaal onder het coronavirus – niet in de feestelijke entourage 
die we voor ogen hadden. Het werd heel sober gebeuren. Zonder champagne. Zonder handen 
schudden. Maar wel met vreugde, omdat een oplevering eind augustus 2021 nog altijd aan de horizon 
schittert. 
Ondanks het feit dat er op het complex weinig bezoekers waren, blijven de vrijwilligers zich inzetten voor 
de vele klusjes die er gedaan moeten worden. Natuurlijk wel op verantwoorde en Corona-veilige wijze. 
Tevens heeft SJC zich ook op sociaal gebied van zijn beste kant laten zien; diverse vrijwilligers hebben 
een hulpprogramma opgezet onder de naam SJC helpt mee! Diverse malen zijn er acties opgezet die 
uiteindelijk hebben geresulteerd in voedselpakketten voor de Voedselbank Noordwijk of cup cakes voor 
o.a. Woonzorgcomplex Groot Hoogwaak en Jeroen. 
Het bestuur is iedereen hiervoor erg dankbaar voor hun inzet en giften! 
 
Het ledenaantal van vv S.J.C. is de laatste jaren gelukkig nog steeds stabiel en schommelt rond de 1040 
leden. We blijven hiermee nog steeds één van de grotere voetbalverenigingen van de Bollenstreek.  
 
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen wel een aantal wisselingen gekend. Marco Verhoeven is per 1 
januari 2020 afgetreden als Penningmeester. Na een zoektocht van enige tijd heeft het bestuur een 
nieuwe Penningmeester gevonden in de persoon van Kees Wassenaar. Kees is een bekende S.J.C.-er 
en heeft al vele functies bekleedt (waaronder al eerder het Penningmeesterschap) 
Tomas van Rijn (Jeugdzaken) is aan het einde van het seizoen teruggetreden. De vacature hiervoor is 
ondertussen ingevuld door Bram Halters. 
Het bestuur zal in de ALV van 12 januari 2021 uw instemming vragen voor beide bestuursleden. 
Helaas hebben we nog steeds een vacature voor de functie van bestuurslid Voetbalzaken en TC. 
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Senioren 
S.J.C. 1: 
Vv S.J.C…een club waar als je binnenkomt je meteen een warm gevoel krijgt. Een fijne omgeving 
met zeer betrokken mensen die echt wat voor de club willen betekenen zowel binnen het selectie 
voetbal als rondom de club. 
Het was een jaargang van uiterste. Zo wisten we in de voorbereiding al snel tot resultaten te komen en 
dit door te trekken in de competitie, waarbij we in een kraker op bezoek bij Hollandia op een haar na de 
1e periodetitel misten. Waarna we een periode kenden van moeizame wedstrijden en geen overwinning. 
We wisten voor de winterstop nog uit het dalletje te kruipen en met een grote uitslag terug te reizen.     
Zo hebben we tegen de onderkant van de competitie een flink aantal malen grote uitslagen van plus 4 
neergezet. Op zondag 15 Maart het bezoek van Hollandia. De kans om plek 3 naar de koppositie 
te verkleinen, maar toen was het dromen plotsklaps over en blijf je achter met de vraag wat als?  
Echter maakt deze vraag toch snel plaats voor het belangrijkste in een mensenleven en dat is een 
gezond leven. Als ik dan toch even terugdenk gaat de gedachten naar de wedstrijden tegen Quick'20 en 
Be Quick Groningen thuis. Alles was aanwezig voor deze duels, het was druk, er was enorme spanning 
te voelen, er werd over en weer zeer goed spel op de mat gelegd en we wisten beide duels geweldig 
terug te komen en te beslissen in de eindfase. Het blijft een jaargang die in vele hun gedachten gegrift 
zal blijven staan. 
Met sportieve groet, 
Florian Wolf (hoofdtrainer), Tom van Rijn (assistent-trainer), Richard Hartevelt (keeperstrainer),  
Maarten Timmer (verzorger), Sipko van Zundert (teammanager) 
 
S.J.C. 2:  
Omdat voorganger Piet Alders S.J.C. 2 goed had achtergelaten, werd het nieuwe voetbalseizoen met 
vertrouwen tegemoet gezien. De selectie van 2019/2020 zag er sterk uit en de nieuwe trainer Van der 
Linde had uitgesproken om voor de bovenste plekken in de zondag reserve hoofdklasse mee te gaan 
draaien. Het woord “kampioen” werd zelfs in de wandelgangen al genoemd.   
Naast de zelf opgeleide kwalitatief sterke spelers van S.J.C. mochten we ook spelers van buitenaf 
begroeten, die al dan niet bij het 1e elftal wilde aankloppen. Een ideaal plaatje voor de trainer die zo zijn 
sterkste team kon gaan opstellen en daarnaast over een ijzersterkte bank beschikte.  
    
Aan het begin van het seizoen speelden we eerst 3 wedstrijden voor de beker, welke we alle drie met 
overmacht wonnen. Ook in de competitie hebben we veel gespeeld en werden er veel punten gepakt. 
We speelden bovenin mee en de tegenstanders hielden daar ook vaak rekening mee door erg 
verdedigend te spelen. Maar de kwaliteit over alle linies was goed en we wisten ook met dit tegenspel 
goed om te gaan. Creativiteit, een hoog baltempo en snelheid zag je met enige regelmaat terug. Maar 
de trainer was altijd kritisch, want vooral voor de goal werden te veel kansen gemist en het tempo moest 
hoog, hoger, hoogst. Soms was er gemor op de training, maar het resultaat tijdens de wedstrijden was 
met enige regelmaat terug te zien. 
Verdedigend met 2 keepers die elkaar afloste en een sterke achterste linie die de opbouw verzorgden en 
veel afwisseling brachten tussen prachtige crosspasses of via de backs het middenveld zochten. Daar 
hadden we veel loopvermogen en met die beweging zorgden we regelmatig dat de tegenstander werd 
overlopen.  
De voorste linie was soms goed, soms geweldig, soms geniaal. Veel snelheid, veel techniek wat 
resulteerde in veel kansen. En ook na het inbrengen van de wisselspelers werden we niet minder, maar 
sterker. 
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Helaas stopten we over de gehele selectie durende het seizoen te veel spelers, zodat we de continuïteit 
niet altijd konden voorzetten.   
Er waren veel hoogtepunten, bijvoorbeeld de doelpunten van Sven (half kick van buiten de 16), het 
afstandsschot van Jelle bij het gevreesde WIK en niet te vergeten het trainingskamp in Albufeira. 
Helaas waren er enkele dieptepunten, zoals het ontbreken van een vaste grensrechter, de uit wedstrijd 
tegen TOGB waar we veelal tegen onszelf speelden omdat we te veel kansen misten. En daarnaast was 
er een man in het zwart die ons het leven zuur maakte door 3 zuivere doelpogingen af te fluiten.  
Ik kan er nog “dul” om worden.  
Maar het dieptepunt van het seizoen was het stopleggen van de competitie door het COVID-19 virus.  
Hierdoor konden we het seizoen niet afmaken en niet meer meestrijden voor het kampioenschap. 
  
Ik wil iedereen die heeft meegeholpen aan dit geweldige korte seizoen enorm bedanken.  
De TC, Emily (onze geweldige en altijd vrolijke verzorgster) en alle selectiespelers waaronder ook die 
van het 3e die zonder probleem meegingen wanneer we ze nodig hadden. Een enkeling die binnen no 
time wel gelijk geel pakte, maar daar hoor je niemand meer over. 
Uiteraard wil ik Sjaak apart noemen, want die stond altijd klaar voor de spelers, voor mij, verzorgde alle 
kleding en had een geweldige bijdrage in het tactische tijdens de wedstrijden, dank daarvoor.  
  
Langs deze weg wil ik iedereen een fantastische toekomst wensen, zowel binnen als buiten de lijnen.      
Tot ziens. 
Arjan v.d. Linden 
 
S.J.C. 3: 
In mei 2019 het gesprek aangegaan met de TC over de functie van trainer van ons derde selectieteam. 
Door de promotie van Arjan van de Linde naar het tweede team was deze functie vrijgekomen.  
De doelstelling was kort en simpel. Het derde moest gaan fungeren als selectieteam en een bijdrage 
gaan leveren aan de gehele selectie 1,2 en 3. 
 
Na het samenstellen van de staf, die bestond uit een mooie groep mensen van 4 personen (Richard de 
Vries en ondergetekende als trainers, Bart Meeuwenoord als teammanager en Jan Mourits als vlagger) 
zijn we voortvarend van start gegaan met uitstekende resultaten. Veel aandacht is er besteed aan de 
manier van voetballen en de denkwijze daarover. Om goed in de aantallen te komen op de trainingen 
zijn we de samenwerking aangegaan met Zaterdag 1. Dit resulteerde in een grote trainingsopkomst 
hetgeen prettig werken was. 
Uiteindelijk zijn we in de middenmoot geëindigd toen het Corona virus ons het seizoen liet beëindigen. 
 
Het betekende helaas voor het derde team een dubbel einde.  
Het bestuur en TC van S.J.C. heeft besloten om het derde elftal voor volgend seizoen niet meer voor te 
zetten. Met alle veranderingen die de KNVB doorvoert met het voortzetten van de onder 19 tot onder 23 
competitie een logische keuze met betrekking tot de opleiding naar het eerste elftal. 
 
Voor zover ik het weet is bij iedereen uit het team het zwart witte bloed blijven stromen en zijn ze de club 
trouw gebleven. Voor mij een belangrijk detail aan het einde van een apart seizoen. 
Rob Timmermans 
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Vrouwen 
Het vrouwenvoetbal bij vv S.J.C. is al jaren een groot onderdeel van de club. Hoewel het aantal leden 
iets achteruit is gegaan, kunnen we als vereniging niet ontevreden zijn. Er zijn nog steeds veel jonge 
meisjes die zich aanmelden bij S.J.C. en dat is ook zeker nodig. Het doel van de vrouwenafdeling van 
S.J.C. blijft namelijk om een eerste elftal te hebben dat op goed niveau meedraait. 
  
Vv S.J.C. start dit jaar met twee seniorenteams. Bij de meiden onder 17 zijn er twee teams 
ingeschreven. In zowel de MO15, MO13 als de MO11 hebben we een team. Daarnaast spelen nog een 
groot aantal meisjes tussen de jongens, voornamelijk bij de jongste jeugd. In deze leeftijdsgroepen 
spelen de meisjes met en tegen jongens. Dit wordt gestimuleerd door S.J.C. Als er meisjes zijn die 
uitzonderlijk talent hebben, dan is het bij S.J.C mogelijk om ook op oudere leeftijd bij de jongens te 
blijven voetballen. 
  
Het vlaggenschip van de vrouwenafdeling is uiteraard S.J.C. Vrouwen 1. Dit team heeft een aantal 
zware seizoenen gehad waardoor het nu uitkomt in de derde klasse. Het team stond onder leiding van 
Rob Ipey maar helaas is hij er tijdens het seizoen mee gestopt. Hij is toen tijdelijk vervangen door Max 
Bel.  
Bij Vrouwen 2 staat Willem Jan de Ruyter aan het roer waar hard wordt gewerkt aan een nieuwe basis 
voor de toekomst. De selectie is aangevuld met een aantal zeer getalenteerde jeugdspeelsters en het 
team laat zien dat zij goed meedraaien in de derde klasse.   
 
In alle leeftijdscategorieën is de competitie helaas vroegtijdig stil gelegd door het corona-virus.  
Hierdoor hebben er geen promoties plaatsgevonden. Wel heeft de vrouwenafdeling zich op een ander 
vlak laten gelden. De actie 'S.J.C. HELPT MEE' werd opgezet en kon rekenen op een groot draagvlak 
binnen de club. Met deze actie zijn er tekeningen verspreid onder eenzame ouderen, cakejes gebakken 
voor de mensen in verzorgingshuizen en ook voor de voedselbank is er een mooie actie geweest.  
 
De vrouwenafdeling is dus weer aan het bouwen om de zaken zo goed mogelijk op de rit te krijgen en 
weer de naam in het vrouwenvoetbal te verwerven die het eigenlijk altijd heeft gehad. Dit doen we onder 
meer door op allerlei posten iemand verantwoordelijk te stellen voor het reilen en zeilen binnen de 
vrouwenafdeling. Dan moet U uiteraard denken aan goede trainers voor de teams, maar zeker ook aan 
een bestuurslid, technisch coördinator, wedstrijdsecretaris etc. speciaal voor de vrouwen- en 
meisjesteams.   
Al met al is de vrouwenafdeling van vv S.J.C. dus nog springlevend! Het doel blijft om door middel van 
veel spelvreugde toch het hoogst mogelijke eruit te halen. Dit wil S.J.C. bereiken door al vanaf de jeugd 
een selectiebeleid toe te passen voor zover dat mogelijk is. In elke leeftijdsgroep wordt 2 maal per week 
getraind, waarbij spelvreugde voorop staat. 
 
Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom! 
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Jeugd 
Voor vv S.J.C. is de jeugdafdeling de levensader van de vereniging. Dit wordt door iedereen beaamt en 
daar handelt de vereniging ook naar. Er wordt structureel meer ruimte en budget gecreëerd om voor alle 
jeugdspelers een veilige, uitdagende en plezierige sportomgeving te creëren. Het aantal vrijwilligers en 
initiatieven vanuit de pupillenafdeling is afgelopen seizoen flink gegroeid. Hier kan de jeugdafdeling 
verder op bouwen en door ontwikkelen.  
 
Ambities 
De S.J.C.-jeugdopleiding is ambitieus. De komende jaren willen we structureel alle jeugd selectieteams 
in minimaal de Hoofdklasse en bij voorkeur KNVB Divisie-niveau laten spelen. Hiervoor is, met de 
externe met de certificering als KNVB lokale jeugdopleiding en de samenwerking met Alphense Boys, 
Play2Improve en Dennis van der IJssel, al een stevige basis gelegd.  
Zowel voetbaltechnisch als organisatorisch wordt er hard aan de weg getimmerd. Intern worden trainers 
gestimuleerd om KNVB-trainersopleidingen te volgen. Inmiddels zijn er binnen de S.J.C.-jeugdopleiding 
al een flink aantal Pupillentrainers, zijn er UEFA C YOUTH trainers binnen de jeugdopleiding en zijn er 
ook trainers met een achtergrond van Hoofd Jeugdopleiding en TCII. Vv S.J.C. wil jeugdspelers aan zich 
binden en regionaal haar aantrekkingskracht verder vergroten. Uitstroom naar regionale clubs willen we 
voorkomen en supertalenten met ambitie en potentie, beter laten aansluiten bij BVO’s.  
 
We vinden het belangrijk dat iedere speler een goede voetbalopleiding krijgt bij S.J.C. Voor alle spelers 
zijn er minimaal 3 trainingsmomenten per week. Daarnaast is er een toernooicommissie die voor alle 
teams toernooideelnames organiseert. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in breed motorische opleiding 
van spelers en samenwerking gezocht met partijen binnen de sportsector, die niet direct uit de 
voetbalsport komen. 
 
Meisjesvoetbal 
Vv S.J.C. heeft voor meisjesvoetbal exact dezelfde ambitie als voor de gehele S.J.C.-jeugdopleiding.  
Het vrouwenvoetbal in het algemeen groeit nog steeds enorm en ook bij S.J.C. zien we een sterke 
toename van het aantal inschrijvingen van meisjes. Vv S.J.C. ziet de toekomst als één vereniging 
waarbij jongens- en meisjesvoetbal hand in hand gaan en beide een even belangrijke rol spelen.   
 
Ambitieus in de breedste zin 
Ambitie binnen vv S.J.C. betekent niet altijd winnen of zoveel mogelijk goals maken. Wij zien het als 
onze taak om ruimte te geven aan iedere individuele ambitie op en rond het voetbalveld. Dat kan voor de 
één iets heel anders betekenen dan voor de ander. Wij respecteren elkaars individuele ambitie en zien 
het als onze taak om ervoor zorgen dat voor iedere beleving van sport en het verenigingsleven, de juiste 
cultuur en randvoorwaarden aanwezig zijn. Plezier, respect, passie, winst vieren, verlies verwerken en 
samen op en buiten het veld zijn kernwaarden.  
 
Toekomst 
De S.J.C.-jeugdopleiding heeft de wind in de rug. Op alle vlakken is er groei. Meer leden,  
meer middelen, betere organisatie, een hechte familiecultuur en betere prestaties op het veld.  
De nieuwe accommodatie (die werkelijk schitterend wordt en een pareltje voor de regio) zal hier nog een 
extra boost aan geven. Vv S.J.C. wil blijven groeien, werken aan haar lokale en regionale 
aantrekkingskracht en nog meer mooie en spraakmakende evenementen organiseren.  
Eind van het seizoen is er nieuwe meerkoppige jeugdcommissie geïnstalleerd en deze zal komende 
seizoen verder werken aan deze ambities.  
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Totaaloverzicht teams vv S.J.C.  

(op moment van stoppen competitie door Corona) 

TEAM S.J.C. KLASSE GESPEELD GEWONNEN GELIJK VERLOREN PUNTEN POSITIE 

SENIOREN ZATERDAG              

S.J.C. ZAT 1 ST. 4e  17 14 1 2 43 1 

S.J.C. ZAT 2 RES. 5e 16 4 1 11 13 10 

S.J.C. ZAT 3 RES. 6e 14 3 0 11 9 9 

S.J.C. ZAT 4 RES. 6e 15 4 2 9 14 8 

S.J.C. ZAT 5 RES. 8e 16 5 3 8 18 10 

S.J.C. ZAT 6 RES. 8e 16 3 1 12 10 11 

SENIOREN ZONDAG        

S.J.C. ZON 1 HOOFDKL 20 11 2 7 35 4 

S.J.C. ZON 2 RES. HFDKL 17 11 2 4 35 3 

S.J.C. ZON 3 RES. 2e 15 6 4 5 22 7 

S.J.C. ZON 4 RES. 5e 15 10 3 2 33 1 

S.J.C. ZON 5 RES. 6e 12 6 2 4 20 6 

S.J.C. ZON 6 RES. 6e 14 2 1 11 7 11 

S.J.C. ZON 7 RES. 6e 15 4 4 7 16 10 

S.J.C. VR 1 3e 15 5 1 9 16 8 

S.J.C. VR 2 4e 14 4 1 9 13 6 

S.J.C. VE 1 3e 14 5 3 6 18 6 

JEUGD              

S.J.C. JO19-1 najaar HOOFDKL 11 2 3 6 9 10 

S.J.C. JO19-1 voorjaar HOOFDKL 5 3 0 2 6 5 

S.J.C. JO19-2 najaar 2e 11 7 1 3 22 3 

S.J.C. JO19-2 voorjaar 2e 4 4 0 0 12 1 

S.J.C. JO19-3 najaar 4e 9 5 1 3 16 5 

S.J.C. JO19-3 voorjaar 4e 4 2 2 2 7 4 

S.J.C. JO17-1 najaar HOOFDKL 10 2 1 7 7 10 

S.J.C. JO17-1 voorjaar HOOFDKL 6 1 0 5 3 7 

S.J.C. MO17-1 najaar 1e 10 7 2 1 23 2 

S.J.C. MO17-1 voorjaar 1e 3 2 0 1 6 6 

S.J.C. JO17-2 najaar 3e 9 4 1 4 13 5 

S.J.C. JO17-2 voorjaar 3e 5 2 1 2 7 5 

S.J.C. MO17-2 najaar 2e 10 8 0 2 24 1 

S.J.C. MO17-2 voorjaar 1e 5 1 0 4 3 10 

S.J.C. JO17-3 najaar 4e 10 5 1 4 16 6 

S.J.C. JO17-3 voorjaar 4e 5 0 2 3 2 10 
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S.J.C. JO15-1 najaar HOOFDKL 12 2 1 9 7 13 

S.J.C. JO15-1 voorjaar HOOFDKL 4 0 1 3 1 6 

S.J.C. MO15-1 najaar 2e 11 8 2 1 26 3 

S.J.C. MO15-1 voorjaar 1e 4 0 0 4 0 12 

S.J.C. JO15-2 najaar 4e 10 1 1 8 4 11 

S.J.C. JO15-2 voorjaar 5e 5 4 1 0 13 2 

S.J.C. MO15-2 najaar 2e 11 8 1 2 25 4 

S.J.C. MO15-2 voorjaar 1e 5 1 0 4 3 9 

S.J.C. JO14-1 najaar 1e 8 0 1 7 1 6 

S.J.C. JO14-1 voorjaar 2e 4 2 1 1 7 3 

S.J.C. JO13-1 najaar HOOFDKL 10 4 0 6 12 7 

S.J.C. JO13-1 voorjaar HOOFDKL 4 1 1 2 4 4 

S.J.C. JO13-2 najaar 3e 9 4 1 4 13 7 

S.J.C. JO13-2 voorjaar 3e 4 1 0 3 3 7 

S.J.C. JO12-1 1e 5 4 0 1 12 1 

S.J.C. JO12-1 – 3e fase HOOFDKL. 3 0 0 3 0 11 

S.J.C. JO12-2 3e 5 4 1 0 13 1 

S.J.C. JO12-2 – 3e fase 2e 4 2 0 2 6 5 

S.J.C. JO12-3 3e 4 0 0 4 0 5 

S.J.C. JO12-3 – 3e fase 4e 4 3 0 1 9 2 

S.J.C. JO11-1 2e 5 4 1 0 13 1 

S.J.C. JO11-1 – 3e fase 1e 4 1 1 2 4 9 

S.J.C. MO11-1 najaar 2e 9 8 0 1 24 2 

S.J.C. MO11-1 voorjaar 1e 4 3 0 1 9 3 

S.J.C. JO11-2 4e 5 3 0 2 9 3 

S.J.C. JO11-2 – 3e fase 4e 3 3 0 0 9 1 

S.J.C. JO11-3 4e 5 3 1 1 20 2 

S.J.C. JO11-3 – 3e fase 4e 4 1 0 3 3 10 

S.J.C. JO11-4 – 3e fase 1e 3 3 0 0 9 3 

S.J.C. JO11-5 4e 5 3 0 2 9 3 

S.J.C. JO11-5 – 3e fase 4e 4 3 0 1 9 3 
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De accommodatie/nieuwbouw 
Het seizoen 2019/2020 is voor de nieuwbouw een gedenkwaardig seizoen. Het seizoen 2018/2019 werd 
beëindigd met een onzekere situatie nadat het project als risicovol was aangemerkt met betrekking tot 
het recente vonnis van de Raad van State inzake PAS (stikstofemissie). Dit hield in dat er geen Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) vergunning werd verleend en er zodoende dus niet 
gestart kon worden met de bouw. Gelukkig werd eind 2019 bekend dat een dergelijke vergunning toch 
zou worden afgegeven. Na ongeveer 4 jaar voorbereiding is er in april 2020 dan eindelijk gestart met de 
daadwerkelijke bouw van het nieuwe complex. De eerste paal is 12 mei 2020 de grond in gegaan. De 
opeenvolgende maanden is er hard gewerkt aan de funderingswerkzaamheden welke zich met name 
ver onder het maaiveldniveau (zo’n 6 meter diep) manifesteren. 
 
De Corona heeft tot dusver gelukkig niet veel invloed gehad op het bouwproces. Waar het 
voetbalseizoen zelfs compleet stil kwam te liggen, is er in de kritische maanden gewoon doorgewerkt 
door de aannemer. Echter, zoals elk bedrijf heeft ook de aannemer te kampen met ziektegevallen en 
quarantaine verplichtingen. De planning wordt vooralsnog gevolgd, wat tot gevolg heeft dat de beoogde 
opleverdatum nog steeds eind augustus 2021 is. 
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De meeste voorbereidingen voor de bouw zijn uiteraard al gedaan. Dat wil echter niet zeggen dat  
S.J.C. en de bouwcommissie achterover hebben kunnen leunen. Diverse onderwerpen vragen in het 
seizoen 2020-2021 nog de nodige aandacht. Denkt u hierbij aan: 
- Vaststellen van diverse kleuren en materialen 
- Inrichting van de kantine, kleedkamers en de overige ruimtes 
- Verlichtingsplannen 
- Sluitplannen 
- Inrichting terrein (kassahok/bergingen/bestrating) 
- Definitieve keukeninrichting 
- Gesprekken en inventarisaties met potentiële huurders/gebruikers 
- En nog veel meer… 
 
Een project met zo’n grote omvang, met zoveel gebruikers en betrokkenen, terwijl de ‘winkel door moet 
blijven draaien’ in een ongekende situatie, is niet niks. Dit vraagt flexibiliteit, creativiteit en aanpassing. 
Het seizoen 2020-2021 zal er zeker nog ‘gekampeerd’ moeten worden op ons complex. Echter wel met 
een uiterst prachtig nieuw complex in het vooruitzicht!  
Een vooruitzicht die in augustus 2021 werkelijkheid zal worden. We moeten nog even geduld hebben. 
We zullen er met alle betrokken vrijwilligers nog even de schouders onder moeten zetten, maar het 
einde is zeker in zicht. We rekenen op uw begrip! 

 
Sponsorteam 
Vv S.J.C. is met haar ruim 1.100 leden één van de grootste verenigingen in de regio, in ieder geval 
ruimschoots de grootste sportvereniging in Noordwijk. Binnen het ledenbestand zijn veel ondernemers 
actief voor de Business tot Business markt, maar ook de omvang van het ledenaantal zorgt voor een 
groot bereik voor marketing en verkoopdoelen. We zijn dan ook blij met de vele sponsoren die S.J.C. 
vinden en gebruiken! 
Sponsoring binnen vv S.J.C. betekent onder meer naamsbekendheid en een positieve uitstraling naar de 
inwoners in de regio. En uiteraard wordt door veel ondernemers, maar ook particulieren de sponsoring 
“gegund”, mede omdat S.J.C. een warme en gezellige vereniging is die daadwerkelijk verenigt! 
Ook voor de ouders (als ondernemer of via werkgever) is het interessant om bijvoorbeeld door 
shirtsponsoring uw kind te steunen. 
 
Kledingplan 
Het Sponsorteam heeft in samenwerking met de kleding commissie het nieuwe kledingplan naar 
tevredenheid van vele leden kunnen “uitrollen”. Robey is gebleken een goed kwalitatief kledingmerk te 
zijn. De opbrengst is mede bedoeld om het nieuwe jeugdplan van vv S.J.C. te ondersteunen.   
 
Beleid 
Het beleid van het Sponsorteam is er globaal op gericht financiële middelen te werven die kunnen 
worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging en dus ook ten gunste van de selectie 
elftallen. Bal-, team-, website-, en/of bordsponsoring zijn de meest bekende vormen van sponsoring, 
maar vv S.J.C. biedt ook de gelegenheid voor een potentiële sponsor een bepaald evenement of 
activiteit alleen of als hoofdsponsor te sponsoren. 
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Daarnaast kennen we natuurlijk ook de jaarlijkse Konijnenveiling alwaar vv S.J.C. afhankelijk is van 
zowel het aanbod van interessante veilingkavels als de vraag en biedingen van zowel particulieren als 
zakelijke kopers. Het Sponsorteam heeft nauw contact met de Konijnenveiling commissie om te 
proberen met verrassende en attractieve kavels de opbrengst zoveel mogelijk te verhogen en in breder 
verband de sponsoren te werven en enthousiast te maken voor S.J.C. Dit keer moesten we uitwijken 
naar een tijdelijke tent in verband met de nieuwbouw van ons complex. Tijdens deze zeer sfeervolle 
avond was de opbrengst € 65.000, - bruto; dank aan alle kopers en kavel aanbrengers!!        
 
Sponsorbrochure 
De sponsorbrochure in onze energieke huisstijl is al enige tijd gereed. 
Wij presenteren u deze map graag en overleggen met u welke vorm van sponsoring voor u als 
ondernemer of als particulier het beste aansluit bij uw sportieve ambitie! 

 
Commissie Sportiviteit en Respect (CSR) 
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2012, heeft vv S.J.C. officieel een Commissie van 
Sportiviteit en Respect. Tevens is op dat moment het Statuut Sportiviteit en Respect aangenomen en in 
werking getreden. 
 
De CSR is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft: 
- Het ontwikkelen en uitvoeren van acties die blijk geven van het feit dat vv S.J.C. de door de KNVB 

op het gebied van te hanteren waarden en normen in de voetbalsport opgestelde regels, 
onderschrijft. 

- Tevens onderschrijft de CSR het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende 
stelsel van waarden en normen. 

- Het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis 
voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte 
wijze beoefent. 

- Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van vv S.J.C., 
welke te maken hebben met waarden en normen. 

- Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- 
en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.). 

 
De CSR is samengesteld uit vertegenwoordigers uit/voor de verschillende geledingen van de vereniging. 
Dit zijn in het seizoen 2019-2020 de volgende personen geweest: 
- Bram Mesker 
- Jeannet Wijnands 
- Irene Turk 
 
Conflicten en incidenten kunnen gemeld worden d.m.v. het sturen van een mail naar csr@vvS.J.C..nl. 
Op de site van vv S.J.C. zijn de statuten en gedragsregels te downloaden. 
De CSR benadrukt dat elk lid zich te houden heeft aan de gedragsregels.  
(Art. 6 lid 7 HHR en art. 5 lid 7a Statuut vv S.J.C.). 
 
 
 

mailto:csr@vvsjc.nl


 
 

 
Jaarverslag vv S.J.C. 2019-2020                 pagina  11 

Binnen de vv S.J.C. mogen we ook beschikken over een aantal vertrouwenspersonen werkzaam bij het 
Centrum van Jeugd en Gezin Noordwijk. Het gaat dan om de volgende personen: 
- Hanny van Leeuwen 
- Mireille van der Meer 
- Herman Scheepbouwer 
Dit zijn maatschappelijk werkers bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk en zij zijn bereikbaar 
via telefoon 088 900 40 00. Meer informatie vind je op hun website www.cjgnoordwijk.nl 

 
PR & Communicatiezaken 
Afgelopen seizoen hebben we de toename van de mediabelangstelling (ontstaan door deelname aan de 
3e Divisie) goed weten vast te houden. De nieuwbouw en het voortdurend investeren in de 
jeugdopleiding hebben daaraan zeker bijgedragen. Ook het actieve beheer van het S.J.C.-Facebook 
account mag daarbij niet onvermeld blijven.  
 
De samenwerking met de Sponsorcommissie is verder geïntensiveerd, zodat ook (bijna) alle sponsor 
uitingen in de S.J.C.-look en feel naar buiten zijn gebracht. De TV-samenvattingen van de 
thuiswedstrijden van zondag 1 waren elke maandag weer te zien op de website en Facebook. Uiteraard 
waren de uit- en thuiswedstrijden ook live te volgen via het programma Bollenstreek sport. De voortgang 
van de nieuwbouw was regelmatig te volgen via korte filmpjes op de website die met behulp van een 
drone mooie luchtopnames lieten zien. 
 
Halverwege het seizoen zijn de werkzaamheden opgestart voor de communicatie rondom het 100-jarig 
bestaan. Onder andere is er een jubileum logo ontwikkeld en een Glossy commissie samengesteld. 
Eerste taak van deze commissie was het bepalen van de inhoudsopgave. Het resultaat is inmiddels al te 
bewonderen. Tegen het einde van het door Covid-19 voortijdig gestaakte seizoen is de Jeugdopleiding 
begonnen met de voorbereidingen van een grote wervingscampagne.  
 
Afgelopen seizoen hebben er zich wat personele wijzigingen voorgedaan. Zo hebben Mats van Schie en 
Herbert Wever aan het einde van het vorige seizoen te kennen gegeven hun werkzaamheden te 
beëindigen. Ruud Weijers is inmiddels verhuisd naar Noordwijkerhout en heeft gedurende het seizoen 
aangegeven te stoppen.  
 
Alle PR & Communicatieactiviteiten van vv S.J.C. zijn verzorgd door: 
Kees Wassenaar, Pieter Mulder, Marianne van Oeveren, Agnes van Barkel (allen webmasters),  
Ingrid van Duijn (Facebook), Mark Turk (Twitter), Ruud Weijers (S.J.C. Clubpagina en persberichten), 
Arco van Donk (automatisering, beheer & onderhoud hardware), Johanna Oskam (fotografie),  
Sjaak Verkade en John Groot (radioverslaggeving), Wim Siemerink (wedstrijdverslaggeving S.J.C. 1), 
Dandy Steenvoorden (wedstrijd-/event aankondigingen voor website en Facebook), Gea Verkade (PR 
Dames), De Communicatie Kliniek (vormgeving: wedstrijdposter, toegangsbewijzen, etc.), 
Jeroen de Haas (verspreiding wedstrijdposters), Ien de Haas (radiokamer tijdens thuiswedstrijden 
S.J.C. 1), Jan Mourits (Repro) en Wouter Leydes (verantwoordelijk vanuit het Bestuur).  
 
 
 
 
 

http://www.cjgnoordwijk.nl/
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Vrijwilligerszaken 
“Vrijwilligers zijn helden” 
Heb jij ooit Superman voorbij zien zoeven? Niet op televisie, in een tekenfilm of een stripverhaal, maar in 
het echt? Nee, natuurlijk niet. Superman is een fantasie. Hij bestaat niet. Jammer is dat niet.  
Er lopen genoeg helden rond binnen onze vereniging, namelijk de vrijwilligers, die altijd in de weer zijn 
voor de club en die het talent bezitten om goed – beter – best te doen, ook in deze moeilijke Corona tijd! 
Vrijwilligers zijn veel sympathieker dan Superman. Superman heeft bepaalde krachten die soms 
interessant zijn om ons te vermaken. 
Een vrijwilliger heeft talenten die gewoon zinvol zijn. Vrijwilligers zijn supertalenten, punt uit! 
Ik bewonder de vrijwilliger(s), want dat zijn echte helden, die in de luwte van de vereniging actief zijn, 
elke dag maar weer, zonder die irritante brede tandpasta-lach. Jullie zijn de supertalenten die de 
vereniging vooruithelpen, een plekje voor iedereen creëren binnen de vereniging, zodat het voor 
iedereen aangenamer wordt. 
Vele vrijwilligers talenten ontmoeten elkaar, versterken elkaar, beïnvloeden elkaar. Zo is het 
vrijwilligerswerk een verzamelpunt van ontluikende en ervaren talenten. Die diversiteit aan talent(en) 
moeten wij als vereniging koesteren, benoemen en laten zien. Vrijwilligers durven hun talent te delen, te 
laten ontsnappen en zetten zich in voor anderen. Ieder mens die vrijwilliger(s) is/zijn binnen de 
vereniging ontdekt minstens een verborgen talent in zichzelf.  
Wat is het jouwe? 
DE HELD, DIE ZIT IN JOU! 
Het prijsgeven van vrijwilligerstalent zien wij als bestuur, als een heldendaad, want laten wij als 
vereniging het zeggen zoals het is: elke vrijwilliger is een held!   
Daarvoor hoef je niet te beschikken over onmenselijke krachten en moet je je ook niet met 
supersonische snelheden willen verplaatsen, niet van mens tot held willen veranderen of omgekeerd. 
Want als vrijwilliger, zit de held al in jou!!  
Je zet je in omdat je je betrokken voelt bij vv S.J.C. Of je zet je tanden in een zaak die je nauw aan het 
hart ligt binnen S.J.C. Je werkt samen met anderen, want je weet, dat wat je samendoet gemakkelijker 
gaat en meer effect sorteert. Dit geeft dat mooie Superman gevoel…dat hebben we mooi gefikst als 
vrijwilliger(s)!! 
Helden, nogmaals dank voor jullie supersonische bijdrage van afgelopen jaar…het was niet makkelijk 
het afgelopen (Corona) jaar, maar wij als vereniging en bestuur zijn trots, dat wij jullie hebben als 
Superman/vrouw!! 
 

 
 
Ook vrijwilliger worden? 
Meld je aan via vrijwilligerszaken@vvS.J.C..nl  
Wij kijken naar je uit! 

mailto:vrijwilligerszaken@vvsjc.nl
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Supportersvereniging S.J.C. 
Al vele jaren steunt de supportersclub de vereniging waar mogelijk. Vaak zichtbaar (zie hieronder), maar 
ook onzichtbaar. De supportersclub draagt financieel bij aan zaken die een verbetering zijn voor de 
gehele vereniging. 
- Rad van Avontuur op zondagmiddag bij de thuiswedstrijden van S.J.C. 1 
- Koppelkaarten met de verenigingen VVSB, FC Lisse, van Nispen, 

Foreholte, Teylingen. Het totaal aantal deelnemers hieraan is 200. 
- Financiële bijdrage jeugd. Het bestuur van de Supportersvereniging levert 

financiële bijdragen aan diverse activiteiten bij de jeugd. 
 

U kunt zich aanmelden door € 5,00 over te boeken naar rek.nr. 80.04.07.555 
ten name van de Supportersvereniging S.J.C., waarvoor wij u zeer erkentelijk 
zullen zijn. 
 
De activiteiten van de Supportersvereniging zijn normaal gesproken: 
Iedere 2e vrijdag van de maand bingo  aanvang 20.00 uur 
Iedere 4e vrijdag van de maand klaverjassen aanvang 19.30 uur 
Iedere maandagavond tijdens het seizoen bridgen. 
Helaas zijn vanwege Corona de activiteiten vanaf maart 2020 tot nader order uitgesteld. 

 
S.J.C. Club van 100 
Historie 
De S.J.C. Club van 100 werd opgericht op 10 maart 1997, met destijds de doelstelling het mede helpen 
oplossen van de ruimte problematiek bij de vv S.J.C. Er was o.a. behoefte aan bespreekruimten en daar 
richtte men zich dan ook alleen maar op. Na vier jaar in mei 2001 werden de leden in een vergadering 
bijeengeroepen. Inmiddels waren de S.J.C. Club van 100, de vv S.J.C. en de Supportersclub S.J.C. met 
elkaar in vergadering geweest en werd al gauw duidelijk, dat de uitbreiding van bespreekruimten door de 
drie Clubs gedaan zou worden, in verband met de financiering. De S.J.C. Club van 100 bleef wel de 
initiatiefnemer. Begin januari 2002 de uitbreiding van bespreekruimten -boven de kleedkamers 1 t/m 4- 
met de slogan “Samen Steeds Beter” in gebruik genomen. 
 
Heden 
Daarna bleef de S.J.C. Club van 100 gewoon bestaan met als doelstelling wederom zaken te realiseren, 
die direct zichtbaar zijn. Zoals een paar jaar geleden de nieuwe geluidinstallatie in de kantine werd 
geplaatst, werd nu in november 2014 door ons samen met de Supportersvereniging S.J.C. het 
speeltuintje in ere hersteld en nieuwe speeltoestellen geplaatst. Gezamenlijk bekostigd en aan de 
voetbalvereniging S.J.C. geschonken. Daarmee is een deel van de opgehaalde gelden besteed.  
Ook aan de nieuwbouw van vv S.J.C. gaat de Club van 100 haar bijdrage leveren.  
De Club van 100 heeft hier ideeën voor. Het accent zal vooral liggen op de inrichting van de nieuwe 
accommodatie. Hierover wordt overlegd met de Supportersvereniging van vv S.J.C. en het bestuur en 
bouwcommissie van vv S.J.C. 
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Aanmelden S.J.C. Club van 100 
Mocht bovenstaande u aanspreken en wilt u ook via de Club van 100 weer een zichtbare zaak 
gerealiseerd zien bij vv S.J.C., dan kunt u zich hiervoor aanmelden door € 46,-- over te boeken naar 
rekeningnummer 95.13.77.183 t.n.v. S.J.C. Club van 100. 
Bij uw lidmaatschap krijgt u verder: 
-       Vrije toegang tot het jaarlijkse slotfeest 
-       Uitnodiging voor de laatste thuiswedstrijd van S.J.C. 1 
-       Reductie bij het houden van grote evenementen bij de vv S.J.C. 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij het bestuur van de S.J.C. Club van 100. 
Voorzitter:   Joop van Abswoude, Scheveningsestraat 4, 2201 RC Noordwijk, tel. 071-3610011 
Secretaris:   Jan Koster, Zuidbroek 23, 2201 GT Noordwijk, tel. 071-3611746 
Penningmeester:  Kees Wassenaar, Boekerslootlaan 20, 2201 BT Noordwijk, tel. 071-3610163 

 
Het bestuur 
Gedurende het seizoen 2019-2020 waren in het bestuur actief: 
 
Voorzitter:    Herman Meijvogel 
Secretaris:    Michel Zwagerman 
Penningmeester:   Marco Verhoeven (t/m december 2019) 
     Kees Wassenaar (v.a. april 2020) 
Vrijwilligers zaken:   Rob Hoogervorst 
Commerciële zaken:   Richard Verëll 
Nieuwbouw:    Chris Hiep 
Vereniging zaken:   Dammy Heemskerk 
Communicatie/PR:   Wouter Leydes 
Dames/meisjes:   Nicolet Lakerveld 
Jeugdzaken:    Tomas van Rijn (t/m juni 2020) 
     Bram Halters (v.a. juni 2020) 
      
 

 
 



 
 

 
Jaarverslag vv S.J.C. 2019-2020                 pagina  15 

Tot slot: 
Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij de input van vertegenwoordigers van de diverse 
afdelingen en commissies binnen vv S.J.C. Ondanks de vele tekst en in de wetenschap dat lang niet 
alles is vermeld, hopen wij dat dit jaarverslag in hoofdlijnen het wel en wee van de vereniging weergeeft. 
Vragen en of opmerkingen hierover kunt u stellen op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag  
12 januari 2021. 
 
Namens het bestuur, 
Michel Zwagerman, 
 
 
Secretaris vv S.J.C. 
December 2020 
 


