VOETBALVERENIGING S.J.C.

Jaarverslag secretaris
Voetbalvereniging S.J.C.
- seizoen 2020-2021 EEN AMBITIEUZE VERENIGING DIE VERENIGT!
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Inleiding
Nog altijd is het ledental van vv S.J.C. – ondanks de Coronapandemie - redelijk stabiel.
Het ledental schommelt nog altijd rond de 1.030 leden. Waarmee de vv S.J.C. nog altijd één van
de grotere voetbalverenigingen in de Bollenstreek is. Met haar leden ijvert het bestuur naar een
club die nog steeds de familieclub voor iedereen blijft.
Een club waar je gewenst bent en je je “thuis” voelt.
Toch kom je er niet omheen, dat er zelfs in een club als vv S.J.C., zich in deze Coronatijd dingen
voordoen die in normale tijden niet zouden gebeuren. Neem het vrijwilligerswerk. Als de
overheid maatregelen neemt die ervoor zorgen dat competities stilgelegd worden en ouders niet
meer langs de lijn naar de trainingsverrichtingen van hun kinderen mogen kijken, verlies je
binding met de club. Vrijwilligers, die paraat stonden om periodiek hun club te helpen in de
bediening verliezen de binding met de club als de kantine dicht blijft. En ben je 18 of ouder,
mocht je een behoorlijke periode niet meer sporten en bleek de voetbalcompetitie een jaar lang
een onbereikbare wens. Praten of overleggen met elkaar heette een tijd lang ZOOMen of
TEAMen. De binding verdwijnt…...
Eerlijk gezegd heeft het seizoen 2000/2021 onze club niet veel gebracht. Evenementen kregen
geen Coronaruimte en werden afgeblazen. Ideeën als een kantinetent hebben het niet kunnen
redden. De Konijnenveiling ging digitaal. En voor een digitaal gebeuren best een succes, want als
je tijdens de door Bo (omroep van de Bollenstreek) verzorgde Tv-uitzending door de straten liep,
zag je dat menig Noordwijker onze vermaarde veiling volgde.
Er werd in de Bollenstreek nog getracht voor de selectieteams een kleine Bollenstreekcompetitie
op te starten met de clubs VV Noordwijk, Quick Boys, VV Katwijk, Ter Leede, FC Lisse en de vv
S.J.C. Ook hier echter stak het Coronavirus een stokje voor. Op het laatste moment afgeblazen.
S.J.C. startte de actie “S.J.C. HELPT MEE” voor Noordwijkse inwoners. Met spontane acties om te
laten zien, dat we nog meededen in de Noordwijkse gemeenschap.
Voor de Noordwijkse- en S.J.C.-jeugd startte een groep enthousiaste jeugdleiders en -trainers een
aantal interne competities op de zaterdag. Competities, waar wekelijks soms door meer dan 250
jeugdige voetballers op ons sportpark met plezier voetbal beoefend werd. En er meermaals meer
dan 50 vrijwilligers de jeugd begeleidden tijdens die competities. Een succes!
Met stewards – vrijwilligers – aan de poort om de Coronamaatregelen te handhaven en
vrijwilligers die koffie schonken voor de ouders buiten het hek.
Ja, er werd – binnen de mogelijkheden die het Coronavirusmaatregelen lieten - zelfs een echte
schaatswedstrijd voor de jeugd op het Schie georganiseerd in de winterse kou. Alles om in ieder
geval voor onze jeugdspelers de binding met de club vast te houden.
Ook geen “halleluja” waar het de nieuwbouw betreft. Als gevolg van een constructiefout in een
draagmuur liep de planning een gevoelige klap op en werd de oplevering met een teleurstellende
zes maanden uitgesteld.
Sportief en voetballend gezien dus geen seizoen, waar we met z’n allen met plezier aan
terugdenken.
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Senioren
S.J.C. 1:
De uitdaging voor de nieuwe trainer was om met veel eigens jongen aan het nieuwe seizoen te
beginnen.
Na de jaren van Sjaak Polak en het seizoen onder Florian Wolf wilde de club het iets anders doen
met betrekking tot de invulling van de selectie.
Ik heb daar ook gelijk op ingespeeld met de vraag aan de spelers wie gaan deze plekjes opvullen?
Het vertrek 5/6 basisspelers betekend in de voorbereiding gaan voor je kans.
Basis S.J.C. 1 moet een soort van rode lap zijn en zeker voor een speler van de club!
Het grootste probleem was eigenlijk toen ook al Corona. Hoe lang gaan we spelen en wanneer
gaat het mis?
De voorbereiding verliep prima en gaf veel vertrouwen richting de start van het seizoen.
Een heerlijke selectie met een prima staf is het zeer prettig samen werken.
Met een goed gevoel de competitie in; dat bleek ook te kloppen. Met 6-10p en een gedeelte 2e
plaats was de start prima. Maar daar kwam dat meer dan vervelende woord Corona weer om de
hoek zetten.
Lang verhaal kort maken……de stekker ging uit de competitie.
Toch hebben we als selectie redelijk kunnen doortrainen. We hebben het maximale eruit gehaald
en altijd in de geest van wat wel en niet mag. Altijd gebaseerd op ontwikkelen van spelers en
team en daarbij met een schuin oog kijkend naar de mooie nieuwbouw.
Want ook voor de spelers en staf is het uitzien naar het schitterende mooie complex wat in het
verschiet ligt.
S.J.C. lijkt klaar voor het seizoen 2021-2022!
Groet, Technische Staf - Marcel IJzendoorn (hoofdtrainer)
S.J.C. 2:
Afgelopen jaar ben ik teruggekeerd bij S.J.C.. Nu in de functie van trainer S.J.C. 2.
Ik had het idee dat S.J.C. weer terug wilde gaan naar het S.J.C.-gevoel.
De nieuwe staf die ik wel al kende was daar ook al een goed voorbeeld van en sprak dat ook uit.
In de eerste weken trainde we nog gemixt. Alle spelers konden zich van hun beste kant laten zien.
Na de scheiding betreft een 1e en 2e groep ben ik verdergegaan om de 2e selectie te trainen.
Veel eigen jongens in deze groep met als doelstelling ze klaar te stomen richting S.J.C. 1.
De voorbereiding verliep prima en al snel kwam er een team te staan. Ook de start van de
competitie was hoopvol.
Helaas kwam Corona om de hoek zetten en hebben we het daarna van de trainingen moeten
hebben. Toch hebben meerdere eigen S.J.C.-spelers zich goed kunnen door ontwikkelen en zitten
nu dichter tegen S.J.C. 1 aan.
En dat is waar het voor doen!
Groet, Marco & Sjaak
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Vrouwen
Het vrouwenvoetbal bij vv S.J.C. is al jaren een groot onderdeel van de club. Hoewel het
afgelopen seizoen Corona roet in het eten gooide, werden er toch een fiks aantal activiteiten
bedacht voor de meiden en dat had zijn weerslag op het aantal meiden leden; deze groeide als
nooit tevoren.
Daarmee zijn we als vereniging natuurlijk uiterst tevreden. Er zijn nog steeds veel jonge meisjes
die zich aanmelden bij vv 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 1 seniorenteam. Bij de meiden onder 19 is er 1 team ingeschreven
welke in de 2e klasse uitkomt. In de MO15 hebben we 2 teams, de MO15-1 speelt 1e klasse, de
MO15-2 komt uit in de 2e klasse. Bij de MO13 hebben we 1 team welke uitkomt in de 2e klasse en
we hebben nog een MO11 en een MO10 team welke beide ook uitkomen in de 2e klasse en dan
op een 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 S.J.C. Als er meisjes zijn die uitzonderlijk talent hebben, dan is het bij vv 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 3e klasse. Het team staat onder leiding van
Willem Jan de Ruijter gezamenlijk met assistent-trainer Max Bel.
In alle leeftijdscategorieën is de competitie helaas vroegtijdig stil gelegd door het Corona-virus,
dus werd een beroep gedaan op de creativiteit van de trainers-begeleiders en coördinatoren. Er
werd door de Jeugdafdeling onder andere een interne competitie opgezet, genaamd
Monskey-league waar de meiden met veel plezier aan hebben meegedaan. En als klap op de
vuurpijl hebben we zelfs een schaatskampioenschap gehouden op ’t Schie.
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 je 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
Ook voor de Jeugdafdeling werd het seizoen 2020/2021 gekenmerkt door Corona. De competitie
startte nog wel in september 2020, maar werd al vrij snel stil gelegd. Vanuit de Jeugdafdeling is
daarom eind oktober 2020 een interne competitie opgestart, de Monskey League.
Hiermee werd de winter overbrugt tot diep in het voorjaar. De teams en jaargangen werden op
niveau gemixt, zodat alle kinderen op gelijk niveau tegen wisselende tegenstanders konden
spelen. Om de vrijwilligerscultuur te stimuleren was hierbij aan de oudere jeugd gevraagd om de
jongere jeugd te begeleiden als scheidsrechter. Onnodig te vermelden dat de jeugd blij was met
dit initiatief en daardoor betrokken bleef bij S.J.C. in de ‘wedstrijd loze’ periode.
Gelukkig konden begin juni in de Regio cup nog enkele wedstrijden tegen andere teams worden
gespeeld. Hierin was S.J.C. succesvol met flink wat overwinningen en hoge klasseringen.
Het niet in beperkingen, maar in mogelijkheden denken resulteerde ook in veel andere
activiteiten gedurende de Corona stop naast de bovengenoemde interne competitie:
• Penalty Masters;
• Oliebollenwedstrijden;
• Monskey On Ice op het natuurijs in februari;
• Mix-Toernooien.
In normale seizoenen is er voor elke jaargang een activiteit om het seizoen af te sluiten. De
jongere jeugd heeft het befaamde Snurkfestijn en de oudere jeugd gaat een weekend weg. Het
Snurkfestijn heeft toch doorgang kunnen vinden. Alleen werd er thuis in plaats van de sporthal
geslapen. De weekendjes weg zijn omgezet in een Springkussenfestival, de Mega Fun Party.
Het niet stil zitten van S.J.C. in de Corona periode werd enthousiast ontvangen en heeft mede
voor de enorme groei van het aantal jeugdleden gezorgd.
De aanwas komt niet alleen van de jongens. De nieuwe leden zijn vooral ook veel meisjes.
Het meisjesvoetbal heeft hierdoor een flinke boost gekregen met inmiddels soms meerdere
teams per lichting. Zo zijn er inmiddels 2x MO15 en 3x MO13-teams, die ondersteund worden
door een gepassioneerde en enthousiaste trainersgroep.
De trainingen hebben tijdens de Corona stop 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 trainers naar een hoger level te tillen, worden de KNVB-trainerscursussen gestimuleerd.
Helaas stonden deze door de Corona stop op een lager pitje. Dit gold trouwens ook voor de
scheidsrechtercursussen. Met de ledenaanwas is wel het potentieel aan trainers (en meer
algemeen vrijwilligers) toegenomen. Een aantal hiervan gaat binnenkort de cursus
pupillen-trainer volgen.

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

VOETBALVERENIGING S.J.C.

Voor de verdere uitbouw van de Jeugdafdeling zijn er samenwerkingen met Alphense Boys en
Play2Improve. S.J.C. is een gecertificeerde KNVB lokale jeugdopleiding. Vanaf het begin van het
seizoen was er een nieuwe jeugdcommissie voor de jeugd in de brede zin. Deze zorgde er onder
andere voor dat de nieuwe jeugdleden in een warm bad belanden, er zoals boven benoemd veel
activiteiten voor de jeugd werden georganiseerd en dat elk jeugdlid ongeacht niveau wedstrijden
en toernooien kreeg aangeboden om te spelen.
Daarnaast was er een Technische Commissie voor de jeugd, die in het nieuwe seizoen verder is
uitgebreid.
Het afgelopen seizoen had niet gekund zonder de inzet van veel vrijwilligers, zoals ouders en
spelers uit de bovenbouw en senioren. Dank hiervoor vanuit de Jeugdafdeling. Ook naar de
toekomst toe, zeker nu straks met het nieuwe complex, zullen wij vrijwilligers nodig hebben en
een beroep op hun doen. Het idee is dat meer vanuit de teams te organiseren, waarbij elk team
een steentje bijdraagt en de last gelijkelijk over de schouders wordt verdeeld.
Kortom, ondanks de tegenslagen door Corona is de Jeugdafdeling goed door het seizoen
gekomen. Er zijn toch nog veel activiteiten georganiseerd, wat een goede binding van de jeugd
met de club en veel nieuwe leden heeft opgeleverd. De organisatie is verder uitgebouwd en de
familiecultuur van S.J.C. versterkt, waardoor we positief en met veel plannen de toekomst ingaan.

De accommodatie/nieuwbouw
Het seizoen 2020/2021 is voor de nieuwbouw wederom een gedenkwaardig seizoen. Na eerdere
teleurstellingen wanneer het gaat om de oplevering van het gebouw is er daar in het jaar 2021
wederom één aan toe te voegen. Rond april/mei 2021 werd er een mogelijke constructiefout
geconstateerd door de hoofdaannemer. Een voorlopige stillegging van de bouw was het gevolg.
Een bittere beslissing die de gemeente, maar belangrijker het bestuur en de bouwcommissie van
S.J.C. rauw op het dak viel. Dit zijn namelijk situaties waar geen enkele betrokken partij op zit te
wachten. De gemeente, de opdrachtgever van dit bouwproject, stelde zich logischerwijs op het
standpunt eerst meer dan 100% zeker te zijn van een veilige en kwalitatief hoogwaardige situatie,
voordat de bouw verder zou gaan. U begrijpt dat dit tot allerlei discussies heeft geleid (en tot dit
schrijven nog steeds doet) op het gebied van mogelijke oplossingen, maar ook op het gebied van
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Aangezien de oorspronkelijke planning zeer “lean and mean” was opgesteld en gezien het feit dat
de bouw een zeer overspannen markt is op dit moment, is het een langdurig proces geweest om
de planning van alle aannemers en tientallen onderaannemers weer op orde te krijgen. Neem
daarbij alle negatieve gevolgen van de Coronapandemie in ogenschouw en een extra flinke
vertraging is voor te stellen.
We hebben allemaal echter wel het gebouw langzaam uit de diepe bouwput kunnen zien rijzen.
Met name toen er met de staalconstructie op het dek werd gestart leek de bouw opeens vrij snel
te gaan.
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Nu, januari 2022 lijkt het einde dan toch echt in zicht. De afbouw is in volle gang. Denkt u hierbij
aan de vloer-, wand-, en plafondafwerkingen, het aanbrengen van de verlichting en andere
installatieonderdelen en het maken het vaste interieurwerk. Het heeft er alle schijn van dat de
nieuwe opleverdatum van 31 maart 2022 nog steeds haalbaar is.
Echter, ook wij, het bestuur en de bouwcommissie, blijven een slag om de arm houden. De
planning is zo strak en met zoveel partijen en mensen tegelijk op de bouw ligt een Coronauitbraak zomaar op de loer. Een risicovolle situatie.
Daarbij kan wel al vermeld worden dat de tribune en het buitenterras niet binnen deze
oplevering vallen. Dit zullen eind april/begin mei worden opgeleverd.
S.J.C. en met name de bouwcommissie hebben hectische maanden en jaren achter de rug.
Nu met het einde in zicht, worden de laatste zaken dan ook met frisse zin opgepakt. Meubilair en
verdere inventaris zijn uitgezocht en worden besteld en alle andere aspecten (geluid, licht,
keuken, beveiliging, beheer, financiële afspraken, etc., etc.) worden zo goed als mogelijk
gecontroleerd en beoordeeld.
Ik val in herhaling maar ik kan het volgende niet genoeg benadrukken. Een project met zo’n grote
omvang, met zoveel gebruikers en betrokkenen, terwijl de ‘winkel door moet blijven draaien’ in
een ongekende complexe situatie, waarbij Coronagevolgen ook nog eens onvoorspelbaar om de
hoek kunnen komen kijken, is niet niks. Dit vraagt zeer veel flexibiliteit, creativiteit en
aanpassing. De rest van dit seizoen 2021-2022 zal er zeker op enigerlei wijze nog ‘gekampeerd’
moeten worden op ons complex. Echter wel met het vooruitzicht dat we in het komend voorjaar
beschikken over een prachtig nieuw onderkomen!
De laatste kilometers van een marathon zijn de zwaarste, dus we moeten nog even geduld
hebben. We zullen er met alle betrokken vrijwilligers nog even de schouders onder moeten
zetten. We rekenen op uw begrip!
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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!!
Gedwongen door de Coronapandemie heeft de commissie i.s.m. de Bollenstreek Omroep via de
TV de verschillende kavels aangeboden en verkocht met een bruto-opbrengst van € 39.000, -.
Daarmee werden we een begrip bij veel omliggende verenigingen die deze opzet ook gingen
gebruiken voor hun veilingen. 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 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!
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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
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
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PR & Communicatiezaken
Het Afgelopen seizoen hebben in het teken gestaan van het ontwikkelen en uitgeven van de S.J.C.
100 jaar Glossy en de communicatie van de S.J.C.-jeugdopleiding. Daarnaast heeft de goede
samenwerking met BO ervoor gezorgd dat er een aantal thuiswedstrijden live zijn gestreamd
omdat het sportpark gesloten was voor publiek. Ook de visuele communicatie rondom de
nieuwbouw ontbrak vorig jaar niet.
De in september 2020 uitgebrachte Glossy ter ere van het 100-jarig jubileum is tot stand
gekomen door de inzet van vele vrijwilligers. Naast de adverteerders gaat onze speciale dank uit
naar: Wim Siemerink (tekstschrijver en hoofdredacteur), Johanna Oskam en Monica Stuurop
(fotografie), Irene Turk (tekstschrijver), José Verlaan Moree (tekstschrijver en corrector). Jeannet
Wijnands (redactie) en Hans Bierman (advertentie verkoop en verspreiding).
De actieve rol van de jeugdcommissie, zal vorig seizoen niemand zijn ontgaan. Alle activiteiten
werden ondersteund, via social media, website en print, door eenduidige en spraakmakende
communicatie gericht op de jeugd van Noorwijk en omgeving. Dat dat gewerkt heeft is duidelijk
terug te zien in de aanwas van nieuwe jeugdleden.
Afgelopen seizoen hebben er zich wat personele wijzigingen voorgedaan. Arjo van Trigt heeft het
S.J.C. Twitter-account overgenomen van Mark Turk. Na hersteld te zijn van een langdurige
blessure heeft Mark zich weer volledig kunnen richten op een basisplaats in S.J.C. 1. Arjo heeft
zich niet alleen beperkt tot berichtgeving omtrent de wedstrijd maar bracht ook breder actueel
(S.J.C.) nieuws naar buiten via Twitter. Wim Siemerink heeft zijn redactionele kunsten breder
ingezet door, gedurende het hele jaar, verschillende items te schrijven voor de website en S.J.C.
Clubpagina. En last but not least Theo “de Meeuw” Meeuwenoord is teruggekeerd als
radioverslaggever. Ook heeft hij de wedstrijdverslaggeving van Zaterdag 1 voor zijn rekening
genomen.

Alle PR & Communicatie activiteiten van vv S.J.C. zijn verzorgd door:
Kees Wassenaar, Pieter Mulder, Marianne van Oeveren, Agnes van Barkel (allen webmasters),
Ingrid van Duijn (Facebook), Arjo van Trigt (Twitter), 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 S.J.C. Jeugdopleiding), Max Leydes (Drone opnames), De
Communicatie Kliniek (vormgeving: wedstrijdposter, toegangsbewijzen, 100 jaar Glossy), Jeroen
de Haas (verspreiding wedstrijdposters), Ien de Haas (radiokamer tijdens thuiswedstrijden), Jan
Mourits (Repro) en Wouter Leydes (verantwoordelijk vanuit het Bestuur).
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Vrijwilligerszaken
“Vrijwilligers zijn visitekaartje van de club”
We moeten het samen doen …. ook in Corona-tijd!
Voetbalvereniging S.J.C. draait op vrijwilligers; leden die bij nacht en ontij klaar staan voor de
club. In een snel veranderende tijd verdient het beleid rondom de belangeloze inzet van al die
mensen extra aandacht. "We moeten het samen doen”. Dat is gebleken tijdens Corona.
Voetballen werd onmogelijk gemaakt maar trainen mocht. Gelukkig hebben we een beroep
kunnen doen op heel veel ouders die als Corona-wacht of op een andere manier zijn
bijgesprongen!
S.J.C. heeft alles bij elkaar zo’n 300 vrijwilligers. Variërend van ouder(s) die op zaterdag de Ukkies
trainen of een ander team van zijn zoon of dochter begeleiden tot de leden van de
onderhoudsploeg, die zorgdragen voor een piekfijne nood accommodatie. Van de mensen die
zich inzetten bij wedstrijden of de organisatie van andere zaken en zo ook hun bijdrage leveren
binnen de vereniging.
Voor wat betreft de wil een steentje bij te dragen, staat S.J.C. er goed op. De vereniging heeft
veel en gemotiveerde vrijwilligers en daar zijn we bijzonder trots op. Om dit in de toekomst zo te
houden wordt er ook op bestuursniveau veel aandacht aan besteed. Op dit moment wordt druk
gewerkt om nieuwe vrijwilligers te binden aan onze vereniging.
Dat is in deze tijd niet makkelijk, iedereen heeft het druk, maar toch willen wij als vereniging
nieuwe vrijwilligers werven. Met de oplevering van de nieuwe accommodatie in zicht, moet het
mogelijk zijn om nieuwe mensen enthousiast te maken om de vereniging bij te staan in het
bezetten van de essentiële posten en taken die S.J.C. vraagt. Graag willen wij ook een beeld
krijgen van de leden die nu nog niet actief zijn als vrijwilliger. Wat vinden zij leuk? Waar liggen
zijn/haar interesses?
Vrijwilligerswerk is vooral erg leuk. De voldoening is groot als kinderen hun ei kwijt kunnen op het
voetbalveld, als wedstrijden probleemloos verlopen, als evenementen gesmeerd gaan.
Kortom: als anderen plezier beleven mede dankzij jouw inzet is de voldoening extra fijn. Tevens is
het erg leuk en gezellig om samen met andere vrijwilligers aan iets te werken.
Maar tijden veranderen wel. Individualisering is een maatschappelijke tendens, mensen krijgen
het steeds drukker en vinden minder tijd om daaromheen nog vrijwilligerswerk te vervullen, waar
dan ook. Daarom proberen we daar in het nieuwe seizoen ook heel gericht aan te werken.
Wat goed is, willen we borgen voor de toekomst. Een voetbalclub in deze orde van grootte wordt
immers gedragen door vrijwilligers, jullie zijn simpelweg onmisbaar om de vereniging binnen alle
financiële mogelijkheden en onmogelijkheden staande te houden.”
Het runnen van een club is derhalve een gedeelde verantwoordelijkheid. Je wordt lid van een
club en dan heb je rechten, er wordt van alles geregeld. Maar er komt meer bij kijken. Ja, we
hebben straks een prachtig sportpark, wat echter ook moeten worden onderhouden. We hebben
vele jeugdteams, jongens en meiden, maar die krijgen niet uit zichzelf trainers en leiders. De
vanzelfsprekendheid van "dat regelt de club wel" is weg, die tijd is voorbij! Dat besef moet er zijn.
Je ziet het in de hele samenleving terug. Dat gebeurt op kleinere schaal ook bij onze
sportvereniging. Maar dat is niet erg. Het biedt ook kansen. Denk mee, doe mee, we moeten het
samen doen!
Bij het invullen van de vrijwilligerstaken zoekt de club steeds meer naar maatwerk.
Tot nu toe werd vaak aan mensen gevraagd of ze deze taak of die klus op zich wilden nemen.
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Wij willen het een beetje omdraaien en vragen: wat zou je nu zelf graag doen? Alleen? Of met
een groepje mensen? Wat past bij jou en wat zijn je vaardigheden? Iedereen heeft vanuit
zijn/haar studie, beroep of hobby, specifieke kennis, die ook goed van pas kan komen bij onze
vereniging. Bij een specifiek project of binnen een bepaalde commissie of werkgroep.
Vrijwilligerswerk zal in de toekomst meer opgebouwd zijn uit deeltaken. Meerdere mensen die
een grotere taak uitvoeren, om niet afhankelijk te zijn van één persoon en vooral met meerdere
personen, is dan de benodigde tijd per vrijwilliger minder.
Ook is het goed dat alle bestaande leden om zich heen kijken. Iedereen die op ons sportpark
rondloopt, heeft een eigen netwerk van familie, kennissenkring, buurtgenoten, collega’s.
Als iedereen om zich heen kijkt voor potentiële vrijwilligers, dan krijg je min of meer een
olievlekwerking en bereik je mensen die je anders misschien niet had bereikt en die toch heel
graag iets zouden willen doen binnen een club als S.J.C., met alle sociale contacten, gezelligheid
en verbondenheid die daaruit voortvloeien.
S.J.C. worstelt met vergelijkbare wensen en behoeften, net als andere clubs, maar doet dat vanuit
de geruststellende wetenschap dat er nog honderden mensen wekelijks klaarstaan op sportpark
de Lageweg.
S.J.C. krijgt van buitenaf veel complimenten over hoe, ondanks de verbouwing, het sportpark
erbij ligt. Hoe alles is georganiseerd in deze overgangsfase. Er gebeurt ontzettend veel. Het is
geweldig om te zien wat hier doordeweeks en in het weekend voor beleving is. Daar moeten we
zuinig op zijn. De vrijwilligers en al het werk dat ze doen zijn in principe het visitekaartje van onze
club.
Daarom gaat namens het bestuur wederom een enorme "dank" naar al deze vrijwilligers die
afgelopen seizoen weer klaar hebben gestaan voor S.J.C. Ondanks de vele beperkingen die
Corona ons als samenleving heeft opgelegd, waren er vele vaders en moeders die als vrijwilliger
hun steentje hebben bijgedragen.
Daarvoor nogmaals dank!

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

Supportersvereniging S.J.C.
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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. 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 normaal gesproken:
Iedere 2e vrijdag van de maand bingo
aanvang 20.00 uur
e
Iedere 4 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.
Aanmelden S.J.C. Club van 100
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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

Het bestuur
Gedurende het seizoen 2020-2021 waren in het bestuur actief:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vrijwilligers zaken:
Commerciële zaken:
Nieuwbouw:
Vereniging zaken:
Communicatie/PR:
Dames/meisjes:
Jeugdzaken:

Herman Meijvogel
Michel Zwagerman
Kees Wassenaar
Rob Hoogervorst
Richard Verëll
Chris Hiep
Dammy Heemskerk
Wouter Leydes
Nicolet Lakerveld
Bram Halters

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
18 januari 2022.
Namens het bestuur,
Michel Zwagerman,
Secretaris vv S.J.C.
December 2021
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