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Inleiding  

Opnieuw toch nog een corona jaar. Alles lag stil maar gelukkig hebben we toch alle competities af kunnen 
maken. De kantine was veel ruimer open als het jaar er voor. Helaas had iedereen in de samenleving en het 
voetbal bij de amateurs dezelfde  last van de covid-19 pandemie in het seizoen 2021-2022.  
Financieel betekende de competitiestop en de daarmee gepaard gaande sluiting van de kantine, dat een zeer 
groot deel aan inkomsten is gemist. De weken dat we open waren was de omzet goed van de kantine waardoor 
het financiële resultaat niet zodanig groot was dat aanvullende maatregelen nodig waren 
Opnieuw een compliment aan alle leden. Niemand heeft uiteindelijk zijn geld terug gevraagd omdat er niet 
gespeeld kon worden. Als bestuur zijn we de leden daar enorm dankbaar voor. 

Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook het opzetten van een technische 
commissie is dit seizoen niet gelukt. Helaas blijft het vinden van vrijwilligers voor zo’n commissie een moeilijk 
te vervullen wens. 
 
Het cederhof is nog steeds gast in onze kantine. Nog steeds wordt de dagbesteding op 5 werkdagen in de 
kantine aangeboden aan een 6 tot 8 tal cliënten van Cederhof.  

  
Organisatie 

  
Samenstelling bestuur 
Voorzitter                                                       Kees Vink               
Secretaris                                                          Stephan Hakkaart                               
Penningmeester/Vice voorzitter                  Tom van der Meer                               
Bestuurslid                                                    Henk Maas                                                
Bestuurslid                                                    Roel Hendrikse (gestopt aan het einde van seizoen 2021-2022) 
Bestuurslid                                                    Bob Rooze, voorzitter Jeugd.    
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 2018,  resp.  2019, 2020, 2021,2022 treft u hieronder aan.  

Categorie       

 30-06-18 30-06-2019 30-06-2020 30-06-2021 30-06-2022  

JO 5    0 0  

JO 6    3 11  

JO 7    9 8  

MO 7    5 1  

JO 8    24 14  

Totaal O 5/6/(7/8) 40 33 36 41  34 

JO 9    21 21  

MO 9    12 5  

JO 10    32 20  

Totaal O (9/10) 54 49 59 65  46 

       

JO 11    31 27  

MO 11    8 10  

JO 12    26 25  

Totaal O (11/12) 76 64 56 65  62 

       

JO 13    43 21  

MO 13    22 12  

JO 14    29 41  

Totaal O (13/14) 41 54 88 94  74 

       

JO 15    12 21  

MO 15    14 21  

JO 16    24 11  

Totaal O (15/16) 56 47 43 50  53 

JO 17    18 18  

MO 17    5 7  

JO 18    17 17  

JO 19    17 15  



 

MO 19    7 4  

Totaal O (17/19) 41 38 48 64  61 

Transport      330 

       

Transport      330 

Senioren mannen (19 jr 

eo)    135 206  

Senioren vrouwen (19 jr 

eo)    25 31  

Totaal senioren 138 113 165 160  175 

Niet spelende leden 13 15 16 16  16 

Niet spelende kaderlid 15 15 15 15  15 

Ereleden 5 5 5 5  4 

Leden van Verdienste 6 6 6 6  6 

Vrijgesteld contributie 117 180 85 56  52 

 602 604 622 637  608 

 

Het verloop van het aantal leden is vrij stabiel te noemen. Bij de meisjes is het erg instabiel. Het ene moment 

hebben we genoeg aantallen meisjes en het volgende moment hebben we veel minder aantallen meisjes. Een 

eenduidige reden hiervoor is lastig. Er zijn tal van redenen waarom meisjes eerder stoppen, een deel ligt wel in 

de natuurlijke doorloop. Doordat in de ene categorie genoeg meisjes zijn en in de volgende categorie te weinig 

moet er veelvuldig geschoven worden. De norm die de KNVB hanteert voor een gezonde meisjestak in een 

vereniging is ongeveer 250 leden. Daar ligt een uitdaging voor de V.V. Kapelle. 

De samenwerking met Hansweert is niet meegenomen in dit overzicht. Het gaat bij de samenwerking over 25 - 

28 kinderen. 

Werkgroep senioren    
 
Ook dit jaar weer corona perikelen waardoor delen van de competitie opgeschoven. Door blessures en corona 
zijn er best wel regelmatig problemen geweest om elke wedstrijd voldoende spelers in alle senioren elftallen te 
hebben. Uiteindelijk zijn alle competities wel uitgespeeld. De 1e selectie eindigde als 4e. Daarmee vielen ze  net 
buiten de nacompetitie door een tekort van een aantal doelpunten.  
 
Werkgroep jeugd   

Vorig seizoen hebben we goed kunnen afronden al waren sommige jeugdteams wel heel vroeg klaar met de 

competitie. De familiedag kon gelukkig weer gehouden worden en dat is toch een dag waar jong en oud het 

enorm naar de zin heeft. 

Het seizoen 2022-2023 is al een tijd onderweg en het is voor het eerst sinds jaren gelukt om tijdig voor ieder 

team voldoende trainers/leiders te vinden. Wel zien we dip in de ledenaantallen bij de JO8 en de JO9. Dit heeft 

onder meer te maken met de negatieve invloed van Corona. 

Bij de oudere jeugdteams is het af en toe puzzelen om op zaterdag alle teams te laten spelen. Met goed 

onderling overleg proberen we dit zo goed mogelijk te regelen. Er komt als alles goed gaat een mooi toernooi 



 

aan bij Pasen en we proberen ook dit seizoen weer veel activiteiten voor trainers/leiders en spelers te 

organiseren.  

Beheer 

Vorig jaar vermelden we dat er in de zomer van 2022 nieuwe kleedkamers zouden komen op de plaats waar nu 

de ballenhokken zijn. We hebben het door de onzekere gevolgen van corona en de daardoor zeer hoge 

materiaalprijzen niet aangedurfd om de bouw op te starten.  

Het bestuur heeft in haar vergadering van juni nut en noodzaak nogmaals overwogen en besloten dat de bouw 

toch moet plaatsvinden. In oktober gaat de bouwcommissie verder met de voorbereiding om in zomer 2023 te 

gaan bouwen. 

De robot is intussen succesvol in gebruik en we kunnen stellen dat door goede samenwerking tussen onze 

vrijwilligers, de gemeente en uitvoerder Fa. Bras uit Fijnaart we naast de mooiste accommodatie we nu ook de 

beste velden van Zeeland hebben. 

Kantine 

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

van Paul en Annette Schoorl. 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. 

Het bestuur dankt Paul en Annette en alle kantine vrijwilligers voor hun inzet voor de v.v. Kapelle.  

 
Financiën 

We hebben het afgelopen boekjaar met een goed resultaat van 4.027 euro kunnen afsluiten. Met de angst van 

weer veel lagere inkomsten door Corona hebben we de lasten zeer zuinig begroot. De inkomsten zijn vanwege 

de zeer goede omzet in de kantine na de lockdown en de activiteiten van de nieuwe sponsorcommissie veel 

hoger dan begroot. Door de goede inkomsten en de zuinige uitgaven zijn we in de gelegenheid geweest om 

extra af te schrijven op de gebouwen. In de periode 2009 tot 2015 is er te weinig afgeschreven, waardoor we 

tot 40 jaar na de bouw te maken zouden hebben met afschrijvingskosten hetgeen niet gewenst is. Door nu 

45.000 euro eenmalig extra af te schrijven en de komende 17 jaar geen 8000 euro maar 9500 euro per jaar af 

te schrijven, kunnen we de afschrijvingsperiode verkorten naar 30 jaar zoals gebruikelijk. In de nieuwe 

begroting rekenen we weer met inkomsten en uitgaven zoals gebruikelijk voor het corona tijdperk. Dit met het 

risico dat er niets van klopt als we een lockdown krijgen. 

Sponsoring 

We zijn blij te melden dat we 6 mensen hebben gevonden die de nieuwe werkgroep sponsoring gaan invullen. 
Helma Hoogesteger, Rian Flikweert, Ralf Brul, Eric Eversdijk, Niels van Herk en Sjoerd Zielstra gaan enthousiast 
van start om de contacten met de sponsoren te verbeteren, nieuwe sponsoren te binden. Ook zullen ze de 
verloting en de vrienden van Kapelle nieuw leven geven. 

In het seizoen is onze hoofdsponsor Intec overgegaan van eigenaar. We feliciteren de firma Paree met de 
aankoop van Intec en Johan Lodder en Dianne Ridderhof met de verkoop. We hopen en verwachten dat de 
prettige samenwerking die we hadden met Johan en Dianne kan worden gecontinueerd. 

In het seizoen hebben we enkele nieuwe bordsponsoren en zijn er enkele gestopt wat we betreuren. 
Kledingleverancier Deventrade, Jumbo van Boven en Fysio Kapelle hebben hun jaarlijkse sponsorbijdrage 
aanzienlijk verhoogd. Wij danken hen voor deze steun. 



 

De vrienden van de vv Kapelle is een enorm succes gebleken. Veel meer mensen deden mee en betaalden de € 
20. Met de bijdrage wordt jaarlijks een doel bepaald. Dit jaar is er een grote tent voor op het terras en 
verwarmers van gekocht. Waarvoor dank aan alle vrienden! 

Kapelle, november 2022 
Namens bestuur VV Kapelle, 

 

De secretaris 


