
 

 

 

 
 
 
 

Jaarverslag 2018-2019 
 
 
 
  



 

Inleiding  

Het seizoen 2018-2019 kende sportief wisselend pieken en dalen. Het eerste elftal kende aardig wat 
tegenslagen te verwerken. Daar we dachten voor promotie / nacompetitie mee te doen dreigde zelfs even dat 
ze onder de streep van de nacompetitie zouden komen. Het tweede elftal kende juist een zeer goed seizoen! 
  
In dit seizoen is de goede financiële positie verder versterkt. Mede door de vele activiteiten van oa de 
raddraaier, de kantine en de evenementencommissie hebben we met een positief saldo het seizoen afgesloten  
De sponsorcommissie was een uitzondering. Het vinden en binden van de sponsoren blijft moeizaam verlopen. 
Wel dit jaar een avond georganiseerd met medewerking van Gert van t Hof (studio sport presentator) . toch 
laten sponsoren zich ook op zo’n avond niet makkelijk zien. 
De vrijwilligers zijn gelukkig weer iets uitgebreid alhoewel er nog steeds behoefte is aan meer mensen, zijn we 
hier uiteraard enorm blij mee.  
  
Het bestuur blijft zich inzetten voor de gehele vereniging. Zowel de recreatieve kant van het voetbal als  de 
prestatieve kant komen wat ons betreft voldoende aan hun trekken. 
Recreatief is er door de jeugd flink ingezet op technische ondersteuning voor alle trainers en leiders. Prestatief 
betekent het dat de ambitie blijft om een stabiele 2e klasser te worden ondanks een tegenvallend seizoen voor 
het 1e met in juni 2019 het vertrek van de hoofdtrainer van de 1e selectie. 
  
Het bestuur maakt zich wel zorgen om de conditie van het trainingsveld. Dat is 2 jaar tijd eigenlijk niet 
verbeterd. Ondanks allerlei deskundigen die geraadpleegd zijn door de gemeente blijft de kwaliteit achter bij 
de rest van de velden. 
  
Organisatie 

Als bestuur zijn we erg blij dat de vacatures zijn ingevuld. Als bestuur willen we graag minimaal 2 vrouwelijke 
bestuurders gaan aantrekken. Dat is ook een betere afspiegeling van de maatschappij en we denken dat het 
ook goed is om andere zaken aan het licht te laten komen. 
  
Samenstelling bestuur 
Voorzitter                                       Kees Vink     
Secretaris                                      Stephan Hakkaart           
Penningmeester/Vice voorzitter  Tom van der Meer          
Bestuurslid                                      Henk Maas               
Bestuurslid                                      Roel Hendrikse    
Bestuurslid                                         Frank Driedijk 
Notulist         Ivan Hage 
Bestuurslid                                         vacant (bij voorkeur invulling door een vrouw) 
Bestuurslid                                         vacant (bij voorkeur invulling door een vrouw) 
 
 
   
 
  



 

Ledenbestand 

Een overzicht van het aantal leden per 30 juni 2017,  per 30 juni 2018 en per 30 juni 2019 treft u hieronder aan.  
Categorie      

 30-06-17 30-06-18 30-06-2019  
             

     JO   5/6/(7/8jr) 47 40 33  
JO   (9/10jr) 57 54 49  

     
JO   (11/12jr) 44  76 64  
JO   (13/14jr) 60 41 54  

     
JO   (15/16jr) 62 56 47  
JO   (17/18jr) 45 41 38  

     
Senioren (19 jr eo) 127 138 113  

Niet spelende leden 13 13 15  
Niet spelende kaderlid 15 15 15  

Ereleden 5 5 5  
Leden van Verdienste 6 6 6  
Vrijgesteld contributie 105 117  180  

 589 602 604  
 
 
Strafzaken  

In het seizoen 2018-2019 is er daling te zien ten opzichte van het vorige seizoen van het aantal gele en rode 

kaarten voor individuele spelers, 54 ten opzichte van 59 vorig seizoen. Het betreft hier 48 gele kaarten en 6 

rode kaarten (uitsluitingen). 

 
Werkgroep senioren    
 
Terugblik seizoen: 
Kapelle 1 

Het seizoen 2018-2019 is in aanvang een seizoen met hoge verwachtingen. Er is een ploeg van spelers met veel 

kwaliteit. Kapelle moet mee kunnen gaan doen om de prijzen. Doelstellingen worden geformuleerd. Kapelle 

dient sportief gezien zo hoog mogelijk in het linkerrijtje te eindigen. Ook is een periodetitel zeker welkom. In 

aanvang realistische doelen en ook zeker passend in de filosofie van de vereniging: op termijn opgang maken 

richting tweede klasse. 

Kapelle begint het seizoen met het bekeravontuur. Met wedstrijden tegen Waarde, Apollo en Meto moet het 

zich warm draaien voor de competitie. Het wint de eerste twee potjes. Meto blijkt stugger. Op Hoogerheide 

wordt de wedstrijd verloren met 4-2. Kapelle bekert niet verder. 

Het seizoen van Kapelle kunnen we, prestatief gezien onderverdelen in vier perioden. We beginnen met de 

eerste periode van de maanden september en oktober waar Kapelle niet onverdienstelijk speelt. Het scoort 13 

punten uit 6 wedstrijden.  

Zaterdag 22 september begint Kapelle met de competitie. Er is uitgekeken naar de openingswedstrijd tegen 

één van de favorieten voor de titel van het seizoen: Luctor/Heinkenszand. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel 

1-1.  

Kapelle wint in deze periode van de Bevelanders, Kruiningen en Vlissingen. Echter het beste resultaat legt het 

neer op het kunstgras van VCK. Kapelle wint soeverein met 4-0! Overigens blameert het zich tegen Kruiningen 

met een 0-1 verlies. 



 

De tweede periode wordt een periode van vervlakking. Deze periode duurt 4 maanden lang tot maart. Kapelle 

speelt vijf wedstrijden gelijk. Tegen Zaamslag, VVA, RCS, Dauwendaele en Luctor/Heinkenszand sprokkelt het 5 

puntjes. De wedstrijd tegen Zaamslag gaat de geschiedenis in als de wedstrijd van het povere optreden van de 

scheidsrechter. Hij liet een blessure tijd noteren van 20 minuten! In deze tijd lukt het Zaamslag om de 

gelijkmaker te scoren. Het wordt 2-2. 

Echter gaan er in deze periode ook vijf wedstrijden verloren. De ploeg speelt zonder vertrouwen, veerkracht en 

uitstraling. Voetballend nog altijd beter, maar wedstrijden tegen de Noormannen, Veere, Bevelanders verliest 

Kapelle op kracht en fysiek. Ook tegen Zaamslag en Walcheren komt de ploeg tekort. Eind februari heeft 

Kapelle slechts 18 punten uit 16 wedstrijden op z’n conto. 

Overigens, en dat moet worden gezegd, was in deze fase de tegenslag groot door de absentie van trainer Jaimy 

Bloppoel. Een oogblessure hield hem ruim 5 weken thuis. 

In de volgende periode zet Kapelle het herstel in. Deze periode begint halverwege maart. Kapelle wint van GPC, 

VCK en Veere. Speelt gelijk tegen Dauwendaele en RCS. Een prima opgang. Het scoort 11 punten en speelt een 

poosje mee in de rangschikking van de derde competitieperiode. 

De vierde en laatste periode (vanaf half april) wordt er wisselvallig gespeeld. Kapelle komt dan toch kracht 

tekort om sterk te finishen. Het verliest onfortuinlijk van Walcheren en VVA. Wint dan dik met 3-7 van de 

Noormannen. Speelt de laatste twee wedstrijden gelijk tegen Kruiningen en Vlissingen. 

Al met al eindigt Kapelle precies in het midden op een 7e plaats. Met een doelsaldo van 53 voor en 41 tegen. 

Zoals gezegd; de verwachtingen waren hooggespannen aan het begin van het seizoen. Met zoveel kwaliteit in 

de ploeg was het geloof in een hoge positionering groot. Het waarmaken van deze verwachting is helaas 

onvoltooid gebleven.  

We kijken uit naar het volgende seizoen. We hopen voetballend vooral op een sfeervol seizoen met veel 

enthousiasme en inzet. Dat ook het publiek ziet dat er een team staat met veel drive en spirit! We zien u graag 

als supporter van het eerste langs de lijn op zaterdag. Forza! 

Dames 1, 2018/2019 

Een seizoen met twee gezichten. Waar alles in de competitie net niet was, was het in de beker allemaal net 

wel. We begonnen het seizoen goed met ruime overwinningen in de beker en het behalen van de volgende 

ronde. In de competitie kwamen we moeizaam op gang met slechts 1 overwinning in de eerste 9 wedstrijden. 

Van de nr 1 en 2 verloren we met 1 doelpunt verschil dus slecht was het zeker niet, helaas steeds geen punten. 

In de beker wonnen we wel van de ploegen waar we in de competitie van verloren en haalden we de halve 

finale! 

Naarmate we verder in het seizoen kwamen raakten we steeds beter in vorm. De ploeg raakte op elkaar 

ingespeeld en dat resulteerde in een heus slotoffensief. De laatste 4 wedstrijden werden (dik) gewonnen van 

niet de minste tegenstander. SSV verloor doordeweeks de titel door met 4-0 van ons te verliezen en op de 

laatste speeldag ging nummer 4 Wolphaartsdijk er met 2-4 aan in eigen huis. Zo eindigden we het seizoen op 

een 8e plaats en een halve finale in de beker. Belangrijker nog de sfeer is het hele seizoen super geweest en dit 

zorgde ervoor dat slechts 1 speelster niet door is gegaan en we dit seizoen met 27 speelsters starten! 

Kapelle 2 

Noemenswaardig is de prestatie van Kapelle 2. Met een jonge groep heeft Olaf Filius het gehele seizoen 

bovenin meegedraaid. Uiteindelijk heeft dit geleid tot nacompetitie en door een aantal onsportieve zaken is 

promotie naar de reserve eerste klasse op een haar na misgelopen. Al met al kunnen we concluderen dat het 

toch een leuk seizoen is geweest. 

Daarnaast moet gezegd worden dat Kapelle 1 altijd voorrang moet hebben, maar ondanks deze ‘regel’ is het 

erg goed te zien dat de onderlinge samenwerking tussen 1, 2 en 3 zeer goed is te noemen. 

Lagere senioren 



 

 
Kapelle 3 is als 5e geëindigd in de 3e klasse B waarin ze veelal tegen 2e elftallen van andere verenigingen 
speelden, prima prestatie daarom. Kapelle 4 en 5 zijn respectievelijk op de 10e en 9e plek geëindigd, beide in 
de 4 klasse.   
 
Onderlinge samenwerking senioren elftallen 
De samenwerking tussen de elftallen verloopt prima. De donderdagavond na de training wanneer alle 
leiders/trainers van de elftallen bij elkaar komen om de selecties voor de zaterdag door te spreken is hier een 
goed voorbeeld van. Complimenten voor alle leiders en trainers zijn daarom ook op zijn plaats. 
 
Werkgroep Jeugd   

Komend seizoen starten we met 28 jeugdteams. Veel trainers die de voorgaande jaren trainen hebben gegeven 

zijn doorgegaan. Dit is erg prettig voor de vereniging. Jacco, Gieljam en Piet zijn na jarenlange trouwe dienst als 

trainers binnen de vereniging gestopt. Zij blijven gelukkig wel betrokken binnen de club in andere functies. 

Om de spelers en trainers goede trainingen aan te bieden gaan we dit seizoen verder met 

jeugdvoetbalopleiding van Mark de Horn. De opzet van dit traject zal wellicht worden aangepast. Hierover is op 

korte termijn overleg. 

Wat we als werkgroep jeugd erg leuk vinden is het feit dat veel jeugdspelers als trainer helpen bij de jongste 

jeugdteams en dat de overige spelers helpen als scheidsrechter. 

Tevens zullen we dit seizoen samen met de evenementencommissie weer een aantal dagen organiseren voor 

de jeugd. Hierbij ligt de nadruk op plezier en voetbal. 

Werkgroep beheer 

Afgelopen seizoen heeft de werkgroep beheer naast onderhouden velden en gebouwen de verzorgingsruimte 

aangepakt. Er is een plafond geplaatst wat extra opslagruimte geeft en de wanden zijn wit gemaakt. Dit seizoen 

zijn ook de nieuwe stoeltjes in de tribune geplaatst (dit was mogelijk door de inkomsten van Jan de Raddraaier 

). Aan de kantine op het terras is een veranda geplaatst. Door sponsoring van Schrijver sierbestrating en 

veranda’s hebben we alleen de materiaalkosten hoeven te betalen. Tevens is dit seizoen een tweede 

wasmachine en droger aangeschaft. 

De gemeente heeft voor het trainingsveld geïnvesteerd in beregening. Op 6 plaatsen zijn sproeiers geplaatst 

die moeten zorgen dat het gras op het losse zanderige veld niet verdroogd. Laten we hopen dat deze maatregel 

werkt zodat we een winter lang op dit veld kunnen trainen. 

 
Kantine 

De kantinecommissie heeft het afgelopen jaar met haar vele vrijwilligers wederom goed gedraaid onder leiding 

van Paul en Annette Schoorl. Het werken met vrijwilligers achter de bar en in de keuken wordt door de leden 

als positief ervaren. Hoewel er een grote groep vrijwilligers bereid is de kantinediensten te draaien blijft het 

aantal vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt. Ook dit seizoen is er wederom gebleken dat er een 

structureel tekort is om alle kantinediensten te bemensen. Het werven van vrijwilligers voor de kantine zal 

daarom een belangrijke taak blijven voor het bestuur. De roep om een vrijwilligers coördinator binnen de 

vereniging is daarom groot, mede ook omdat op andere vlakken binnen de vereniging een tekort aan 

vrijwilligers bestaat.  

 

Het bestuur dankt Paul en Annette voor hun inzet voor de v.v. Kapelle en is blij dat ze hebben besloten er nog 

een seizoen aan vast te plakken. 

 
Financiën  



 

Het resultaat van dit boekjaar is uitgekomen op € 542 positief. Aan de opbrengstenkant zijn de 

sponsorinkomsten minder dan begroot en zijn de inkomsten van de sponsorloop van € 3.500 teruggegaan naar 

€ 1.000. De kantine inkomsten en de inkomsten van het rad van avontuur waren stabiel en goed. Meevaller 

was de subsidie van de gemeente van ruim € 3.000 voor de opleiding van de jeugdtrainers. De voorziening 

groot onderhoud hebben we met € 5.000 extra verhoogd. Samenvattend kunnen we concluderen dat het mede 

door al het werk van de vrijwilligers van de V.v. Kapelle  financieel weer een gezond jaar was. 

Voor het nieuwe seizoen starten we weer met een sluitende begroting.  Kosten en baten zijn in evenwicht op 

ruim € 222.000 euro. We begroten lagere personeelskosten door andere trainers en verzorgers. Ondanks dat 

de Betho heeft aangegeven te stoppen met schoonmaak zitten de kosten nog wel in de begroting. 

Sponsoring 2017-2018 
 
Afgelopen seizoen heeft in het teken gestaan van de formering van een nieuwe werkgroep sponsoring met de 
volgende doelen: 

1. Betrokkenheid bestaande sponsoren vergroten 
2. Werven van nieuwe sponsoren. 

  
De betrokkenheid van onze sponsoren bij de vereniging kan nog steeds vergroot worden en zal dan ook als 
nummer 1 doelstelling voor seizoen 2018-2019 gelden. 
 
We hebben ook het afgelopen jaar van enkele sponsoren afscheid genomen, waarbij we hen bedanken voor 
hun jarenlange steun. Het is ons gelukt om toch nieuwe sponsoren te werven die door middel van de 
sponsorpakketten nu helderheid hebben wat ze kunnen verwachten van onze vereniging. 
Daarentegen hebben we onze doelstelling niet gehaald. De komende periode zullen we ons als bestuur buigen 
op welke wijze een betere invulling gegeven kan worden aan het sponsorbeleid.  
Ondanks deze tegenvaller dankt het bestuur de leden van de commissie voor hun inzet en zullen we samen 
kijken op welke wijze de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 
 
 
  
Kapelle, september 2019 

Namens bestuur VV Kapelle, 

 

secretaris. 

 


