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Inleiding 
Het lijkt er steeds meer op, dat we Corona achter ons gelaten hebben. We voetballen weer! 
We zien elkaar weer op het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg. Op SJC.  
We gaan met z’n allen – zo’n dikke 1.000 leden - weer kijken naar het voetbal op die velden. 
Terwijl een groot gedeelte van die leden het mooie spelletje actief beoefenen.  
De vv S.J.C. is daarmee nog altijd één van de grotere voetbalverenigingen in de Bollenstreek.  
Met haar leden ijvert het bestuur naar een S.J.C., een club die de familieclub blijft voor iedereen. 
Een club waar je gewenst bent en je je “thuis” voelt. Een vereniging, die verenigt! 
 
En we hebben stappen gemaakt, want in dit verslagjaar werd de accommodatie opgeleverd.  
We beleefden op 25 september de officiële opening. Burgemeester Wendy Verkleij opende het 
gemeentelijk sportpark officieel met de participerende sportverenigingen. Jip Hiep, zoon van 
Marjolein en Chris, “knalde” het verenigingsgebouw van de vv S.J.C. officieel open.  
 
Met een grote groep verhuizers (vrijwilligers) verlieten we de tijdelijke behuizing en trokken we 
het nieuwe verenigingsgebouw binnen. En eerlijk gezegd waren we die tijdelijke behuizing snel 
vergeten, toen al die nieuwigheid binnen handbereik kwam.  
Natuurlijk… was nog niet alles af. Op het moment, dat we dit schrijven, moeten er nog zaken 
afgerond worden, maar het voelt wel als rijkdom, zo’n accommodatie. En dat krijgen we ook van 
onze gasten, zoals arbiters en bestuurders van bezoekende verenigingen, telkens te horen.  
De proef was natuurlijk de Konijnenveiling in mei, zo kort na de verhuizing. Een proef, die met 
glans werd doorstaan. Ook het – twee jaar – uitgestelde eeuwfeest was een prima test. 
 
Inmiddels hebben we al een half jaar van mogen genieten van het nieuwe verenigingsgebouw en 
moeten we blijven bouwen aan de toekomst van de vereniging. Een toekomst die gegarandeerd 
wordt door de inzet van vele vrijwilligers binnen de club.  
Maar…. waarvan we er nog wel een paar kunnen gebruiken. Want, werk blijft altijd voorradig 
binnen de club.  
Schroom dus niet en wordt een stukje van je club. Wordt vrijwilliger!   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

VOETBALVERENIGING S.J.C. 

 
 

Gemeentelijk sportpark V.V. S.J.C., Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk | Postbus 270, 2200 AG Noordwijk | www.vvsjc.nl 

Senioren 
S.J.C. 1: 
Voor S.J.C.1 was de start van de competitie simpelweg dramatisch; 4 wedstrijden gespeeld en 1 
punt was niet de verwachting die we hadden n.a.v. de voorbereiding en maar ook niet naar 
inzicht van de kwaliteiten van de selectie. 
Vasthoudend aan de speelwijze en principes hebben we de selectie op een avond uitgedaagd en 
gevraagd wat of waar het probleem lag en hoe kunnen we helpen als trainersstaf? 
Dit gesprek duurde bijna 2 uur en daarin mocht iedere speler zijn zegje doen. 
Achteraf leek dit een prima keuze, aangezien er een serie uit volgde van 13 wedstrijden met 37 
punten ofwel 11x winst en 2x gelijkspel. 
Met nog steeds redelijk veel S.J.C.-jongens in het 1ste team kwam er kleur op de wangen van de 
ploeg. Even stonden we op plek 1 a.d.h.v. verliespunten, maar naar een minder Paasweekend 
waarin we 1 punt haalden uit 2 wedstrijden zakte we iets weg in de ranglijst. 
Focus ging op de vervangende periode om zo toch nog een mooi toetje te behalen. 
Het resultaat mocht er zijn, want een periodetitel werd behaald; maar wat smaakte het toetje 
slecht. Jammer voor het team en natuurlijk ook voor de club, maar de ploeg heeft alles gegeven 
gedurende het seizoen dat achteraf best wel als succesvol mag worden gezien. 
Als trainersstaf hopen we dat het spelen van de extra wedstrijden in de nacompetitie en het 
meedraaien in de top van de Hoofdklasse de nodige ontwikkelingen met zich mee heeft gebracht.  
Bovenstaande gaan meenemen richting seizoen 2022-2023 en daarbij worden we gesteund door 
het schitterende nieuwe complex.  
Wij zien de toekomst zonnig in……op naar een knallend nieuw seizoen! 
Groet, trainersstaf – Marcel IJzendoorn (Hoofdtrainer) 
 
S.J.C. 2:  
Na het coronajaar gingen we met S.J.C. 2 vol gas het nieuwe seizoen in. Al snel werd duidelijk dat 
het een apart seizoen zou gaan worden. De competitie ging terug van 14 clubs naar 11 clubs.   
Hierdoor kwamen er veel vrije weekenden en dit betekent dat je nooit echt lekker in een ritme 
komt. 
De start was ook minder qua resultaten en daarbij was de trainingsopkomst niet voldoende. 
Je zou zeggen het een sluit het andere niet uit. 
Nadat we de koppen bij elkaar hebben gestoken en elkaar hebben aangesproken op 
bovenstaande gedrag kwamen we goed terug betreft resultaten en het winnen van wedstrijden. 
Al snel verlieten we onderste plekken op de ranglijst en eindigde we in de middenmoot. 
Te laag misschien voor S.J.C. 2, maar een goede 2 competitiehelft geeft ons vertrouwen richting 
het nieuwe seizoen. 
Daarbij zijn er toch weer spelers die zich hebben doorontwikkeld en daardoor dichter richting 
S.J.C. 1 aanzitten. Dit blijft ook belangrijk voor de club. 
Op naar een mooi nieuw seizoen! 
Groet Marco & Sjaak 
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Vrouwen 
Het vrouwenvoetbal bij SJC is al jaren een groot onderdeel van de club. Er zijn nog steeds veel 
jonge meisjes die zich aanmelden bij SJC en dat is ook zeker nodig. Het doel van de 
vrouwenafdeling van SJC blijft namelijk om een eerste elftal te hebben dat op goed niveau 
meedraait hoewel dat team momenteel weer in opbouw is.   
SJC start dit jaar met een seniorenteam. Daaronder in de leeftijdscategorie van de MO19 en 
MO17 een elftal. Bij de meiden onder 15 zijn er twee teams ingeschreven. In de MO13 werd er 
met maar liefst drie teams aan de competitie gestart. Het MO13-3 team was nog beginnend en 
startte daarom op half veld. 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 SJC. Als er meisjes zijn die uitzonderlijk talent hebben, dan 
is het bij SJC mogelijk om ook op oudere leeftijd bij de jongens te blijven voetballen.  
 
Het vlaggenschip van de vrouwenafdeling is uiteraard SJC Vrouwen 1. Dit team heeft een aantal 
zware seizoenen gehad waardoor zij afgelopen jaargang uitkwamen in de zondag vierde klasse. 
Het team staat onder leiding van Willem Jan de Ruyter en bestaat uit veel jonge meiden 
aangevuld met een aantal ervaren krachten. Dit team draaide prima mee in de vierde klasse.    
 Veel meidenteams hebben een goed seizoen gekend. Zo werden in de voorjaarsreeks maar liefst 
vier van de zes teams kampioen in hun klasse. Dit waren de MO19-1, MO15-1, MO15-2 en de 
MO13-2. Hoewel het plezier een belangrijke factor is bij SJC wordt er ook gestreefd naar een 
meidenafdeling die goede resultaten boekt in de verschillende competities.   
 
Naast de jeugd was er vorig jaar ook een primeur voor de vrouwenafdeling. Er werd namelijk 
gestart met twee vrouwenteams in de 30+ competitie. De vrouwen spelen dan op vrijdagavond 
om en om in toernooivorm bij verschillende clubs die meedoen aan de competitie. Dit is altijd een 
gezellige boel en leuk om te zien is dat hierdoor weer veel oud-leden een balletje gaan trappen.   
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. Daarnaast probeert de vrouwenafdeling met regelmaat de website en facebookpagina te 
voorzien van leuke verslagen om de zichtbaarheid te vergroten.  
 
Al met al is de vrouwenafdeling van SJC dus nog springlevend! Het doel blijft om door middel van 
veel spelvreugde toch het hoogst mogelijke eruit te halen. Dit wil SJC 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 
Ook het seizoen 2021/2022 werd gekenmerkt door Corona, hoewel het voor de jongere jeugd 
grotendeels gewoon doorgang kon vinden. Na een normale start in september 2021 werd einde 
jaar trainen in de avond niet meer mogelijk en werd de competitie voor A-teams stil gelegd. 
In het nieuwe jaar werden deze beperkingen weer geëlimineerd en hadden we een normale 
seizoen afsluiting. Diverse teams, waaronder bijna alle meisjesteams, werden kampioen en 
gehuldigd op 2e Pinksterdag. Dit succes zorgde er voor, dat zelfs de BVO's naar onze talenten 
kijken. 
Yero Ka heeft met de ingang van het nieuwe seizoen de sprong naar Sparta JO13 gemaakt. 
Wiktoria Kuprowska, die als meisje bij ons in de JO16-1 speelde, is vertrokken naar ADO Den Haag 
en is lid van het nationale team MO17 van Polen. 
Soomer van de Heijde traint al weer een tijdje bij Feyenoord en heeft uitzicht om daar naar toe te 
verkassen. Soomer speelt trouwens nog in de MO17-1 bij SJC. Als laatste mocht Jente Salman 
(JO11-1) bij Ajax proef draaien aan het einde van het seizoen. 
  
Als afsluiter van het seizoen werden voor de verschillende teams weer weekendjes weg 
georganiseerd en kon het Snurkfestijn weer volledig bij S.J.C. plaats vinden met slapen in de 
kantine. 
  
Buiten het niet in de avond kunnen trainen rond de jaarwisseling, konden de trainingen voor de 
rest van het seizoen gewoon doorgang kunnen vinden. 
Elk kind had 2x per week een reguliere training. De niet-selectieteams werden hierbij 
ondersteund vanuit Play2Improve. Naast de reguliere trainingen was er de techniektraining voor 
de onderbouw, de keeperstraining en de talententrainingen vanuit Play2Improve voor de 
bovenbouw. 
  
Om de trainer skills naar een hoger level te tillen, worden de KNVB-trainerscursussen 
gestimuleerd en een aantal trainers volgen deze cursussen ook daadwerkelijk. Bij S.J.C. is er zelfs 
een cursus pupillen-trainer gegeven, waaraan veel S.J.C.-trainers hebben deelgenomen. 
  
Dit seizoen is de Jeugdafdeling opnieuw gecertificeerd als KNVB lokale jeugdopleiding. De 
uitreiking was tijdens de opening van het nieuwe complex.  
Het nieuwe schitterende complex heeft er ook voor gezorgd dat we komend seizoen 
Jeugdinterlands mogen organiseren. Op 30 november 2022 vind de eerste plaats, een 
oefeninterland vrouwen onder 17 tussen Frankrijk en Nederland. 
  
Onderdeel van het nieuwe complex is de SJC Jeugd Arena. Een echt pupillenveld, waarvoor Emper 
als hoofdsponsor is gevonden. 
  
Kortom de Jeugdafdeling is goed door het seizoen gekomen en zeker de afsluiting met activiteiten 
werd enthousiast ontvangen en zorgde voor een goede binding van de jeugd met de club. 
Dit zorgt er voor dat we positief en met veel plannen de toekomst ingaan. 
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De accommodatie/nieuwbouw 
In het seizoen 2021/2022 is het dan eindelijk zover. Na jaren van inzet door verschillende 
commissies en vele vrijwilligers is dit seizoen dan toch echt de ingebruikname van het nieuwe 
complex!  
De oplevering van het gebouw was nog even spannend, omdat de gevolgen van de tijdelijke 
stillegging van de bouw veel druk op de planning had. Daarbij is een geschil over 
aansprakelijkheid van de vertraging tussen de gemeente, de opdrachtgever van dit bouwproject, 
en de hoofdaannemer nog niet opgelost en was het dus onzeker wat dat voor de uiteindelijke 
oplevering zou betekenen. Gelukkig is de BAM de vereniging en de gemeente goed gezind 
geweest en zodoende konden wij vanaf 1 april 2022 starten met de verhuizing van de tijdelijke 
huisvesting naar ons nieuwe clubhuis.   
  
Ondanks de vertraging is er wel heel veel gebeurd het afgelopen seizoen. Kort opgesomd:  
oktober/november 2021 stond in het teken van het paviljoen wind en waterdicht maken. De 
gevels werden gedicht en het dak werd afgewerkt. De kleedkamers zijn in deze periode voorzien 
van hun tegelwerk en ondertussen werd de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor het 
interieur van de nieuwbouw. Meubilair en alle andere onderdelen werden besteld.  
 In januari 2022 werd er gestart met de inrichting van het buitenterrein en de entreezone. 
Nieuwe bestrating en een nieuwe toegang. Ook werden de eerste werkzaamheden gedaan aan 
de buitenterrassen op het verdieping. De zandwallen rondom het gebouw werden langzaamaan 
aangevuld. Op het dak verschenen de zonnepanelen en binnen werd er druk gewerkt aan de 
diverse afwerkingen. Kortom, op alle gebieden waren er volop werkzaamheden.  
 Februari en maart 2022 stonden volledig in het teken van de definitieve afronding van de meeste 
werkzaamheden. Verlichting werd aangebracht, plafonds werden gedicht, diverse 
maatwerkelementen (bars en pantry's bijvoorbeeld) werden geplaatst en de wanden werden 
voorzien van fraai zwart houtwerk. Ondertussen werden er allerlei voorbereidingen getroffen om 
de verhuizing vanaf april te laten plaatsvinden.   
  
Ondanks een dreigend kort geding was het dus zover dat er in de eerste 3 weken van april werd 
verhuisd, gesjouwd en gepoetst. Elke dag waren er tal van vrijwilligers te vinden die met de 
verhuizing hielpen. Ongelooflijk om te ervaren hoe vele handen al dat werk voor elkaar kregen. 
Een zeer groot compliment waard. Dit resulteerde erin dat het weekend van 23 april 2022 de 
kantine voor het eerst in gebruik werd genomen.  
  
De periode daarna, zelfs tot nu het moment van schrijven, worden er nog werkzaamheden 
uitgevoerd. De laatste restpunten worden verholpen.   
Na 7 lange jaren kunnen we eindelijk gaan genieten van ons mooie complex. De vele vrijwilligers 
hebben een buitengewone prestatie geleverd, met als resultaat een fantastisch nieuw 
onderkomen waar heel veel mensen de komende tientallen jaren met volle teugen van zullen 
genieten.  
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Sponsorteam 
Vv S.J.C. is met haar ruim 1.000 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. 
 
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. 
 
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 gingen 
we digitaal!! En hoe!! 
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Gedwongen door de Coronapandemie heeft de commissie voor het eerst in haar geschiedenis de 
Veiling op 7 Mei gehouden met een bruto-opbrengst van € 83.000, -. Chapeau voor alle 
medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
  
Sponsorbrochure 
Door de diverse vertragingen bij de nieuwbouw is de nieuwe sponsorbrochure nog niet gereed. 
Deze sponsorbrochure in onze energieke huisstijl presenteren wij u graag zodra deze klaar is  
(verwachting is juli 2022) en overleggen met u welke vorm van sponsoring voor u als ondernemer 
of als particulier het beste aansluit bij uw sportieve ambitie in onze nieuwe behuizing! 
 

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 2020-2021 de volgende personen geweest: 
- Bram Mesker 
- Jeannet Wijnands 
 
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.). 
 
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 

mailto:csr@vvsjc.nl
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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 
Het afgelopen seizoen heeft in het teken gestaan van de communicatie rondom de 
ontwikkelingen van de nieuwbouw. En het verder continueren van de samenwerking met de 
Jeugdcommissie en de Sponsorcommissie. Facebook en Twitter laten een gestage groei zien in 
het aantal volgers, uiteraard is dit een gevolg van de continue berichtgeving van SJC-nieuws 
aangepast voor deze specifieke mediakanalen.  
Na vele jaren “trouwe dienst” als webmaster heeft Marianne van Oeveren het stokje 
overgedragen aan Jelle van Went. De gehele PR & Communicatie commissie heeft op gepast wijze 
afscheid genomen van Marianne tijdens een beregezellig etentje. Tussen de selectietrainingen 
door verzorgt Jelle nu dus ook 1x in de 4 weken de Nieuwsbrief en houdt de website up-to-date.  
Arjo van Trigt heeft, naast zijn Twitter-werkzaamheden, zich ook verdienstelijk gemaakt door 
gedurende het seizoen een aantal maal in te vallen als radioverslaggever. 
 
Alle PR & Communicatieactiviteiten van S.J.C. in het afgelopen seizoen zijn verzorgd door: 
Kees Wassenaar, Pieter Mulder, Agnes van Barkel, Jelle van Went (webmasters), Ingrid van Duijn 
(Facebook), Arjo van Trigt (Twitter en radioverslaggeving), Arco van Donk (automatisering, beheer 
& onderhoud hardware), Johanna Oskam (fotografie), Sjaak Verkade, John Groot en Theo 
Meeuwenoord (radio verslaggeving), Wim Siemerink (wedstrijdverslaggeving en redactionele 
artikelen), Dandy Steenvoorden (wedstrijd/event aankondigingen voor website en Facebook),  
Roel-Jan Buijs (Communicatie SJC Jeugdopleiding), Max Leydes (drone opnames), De 
Communicatie Kliniek (vormgeving / ontwerp uitnodigingen, aankleding nieuwe accommodatie), 
Jeroen de Haas (verspreiding wedstrijdposters), Ien de Haas (speaker tijdens thuiswedstrijden), 
Jan Mourits (Repro) en Wouter Leydes (verantwoordelijk vanuit het Bestuur).  
 

Vrijwilligerszaken 
“Vrijwilligers bedankt!” 
Het klinkt cliché "vrijwilligers bedankt" maar daar gaat meer schuil achter. Vrijwilligers zijn wel de 
personen die de vereniging SJC overeind houden, zonder deze mensen zou er bijna niets mogelijk 
zijn binnen de vereniging. De meeste mensen realiseren zich dit niet, maar het is waarheid als een 
koe! Vele vrijwilligers maken binnen SJC zoveel mogelijk, dat jong en oud kunnen voetballen, 
genieten van een kopje koffie of een pilsje. Dit is heel summier wat ik opnoem. Vrijwilliger zijn is 
een belangrijke taak, gelukkig heeft SJC een groot corps vrijwilligers en daar zijn wij van het 
bestuur best trots op. Al wordt het wel moeilijker om steeds nieuwe mensen aan ons te binden, 
gelukkig lukt het ons elke keer en zijn we blij met de nieuwe mensen die willen instappen als 
vrijwilliger bij SJC. Dank daarvoor! 
Even iets terug in tijd, een half jaar geleden hadden we nog te maken met corona, hier moesten 
diverse taken voor worden ingevuld, we konden een beroep doen op vele ouders die zich wilde 
inspannen met een controleerde functie, om trainingen en wedstrijden door te laten gaan. Zo 
laten deze ouders zien een verbinding te hebben met SJC, dat is heel mooi! 
Ons mooie nieuwe complex is met heel veel "vrijwilligers handjes" verhuisd en ingericht. Veel SJC-
ers hebben hun steentje hieraan bijgedragen. Mogen we best trots op zijn. Een enorme operatie 

http://www.cjgnoordwijk.nl/
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om te verhuizen van het noodgebouw naar de nieuwbouw, niet te vergeten, al het nieuwe 
meubilair wat een plekje moest krijgen in de nieuwbouw, dit allemaal met handjes van 
vrijwilligers! Dit is zo mooi! 
Bovenstaand zijn 2 fragmenten wat de afgelopen tijd actueel was. Al jaren hebben wij heel veel 
vrijwilligers die alles mogelijk maken binnen de vereniging, deze mensen wil ik niet tekortdoen. 
Jullie zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Nogmaals dank voor jullie enorme enthousiasme en 
inzet voor de vereniging. Het bestuur hoopt dan ook van harte dat jullie de komende jaren, jullie 
blijven inzetten voor het mooie SJC. 
“Vrijwilligers bedankt!” 

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

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 € 10,00 over te boeken naar rek.nr. NL88 RABO 
0346 6907 30 ten name van de Supportersvereniging S.J.C., waarvoor wij u zeer 
erkentelijk zullen zijn. 
 
De activiteiten van de Supportersvereniging zijn: 
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. 
 
 

mailto:vrijwilligerszaken@vvsjc.nl
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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. 
 
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 € 46,00 over te boeken 
naar rekeningnummer NL87 RBRB 0951 3771 83 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:  Connie van Went, Charlotte van Pallandtstraat 18, 2202 EH Noordwijk 

tel. 071-3613412 
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Het bestuur 
Gedurende het seizoen 2021-2022 waren in het bestuur actief: 
 
Voorzitter:    Herman Meijvogel 
Secretaris:    Michel Zwagerman 
Penningmeester:   Kees Wassenaar 
Vrijwilligers zaken:   Rob Hoogervorst 
Commerciële zaken:   Richard Verëll 
Nieuwbouw:    Chris Hiep 
Vereniging zaken:   Dammy Heemskerk 
Communicatie/PR:   Wouter Leydes 
Dames/meisjes:   Nicolet Lakerveld 
Jeugdzaken:    Harry Dons (ad interim) 
      
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  
29 november 2022. 
 
Namens het bestuur, 
 
Michel Zwagerman, 
Secretaris vv S.J.C. 
 
November 2022 


