
Agenda 

Het bestuur van LSVV nodigt alle leden uit tot deelname aan de algemene 
ledenvergadering welke zal worden gehouden in de kantine van LSVV op vrijdag 
04 november 2022, aanvang 20:00 uur. 

 
De agenda voor deze bijeenkomst luidt: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststelling van de notulen van de (extra) ledenvergadering gehouden op 

28.01.2022 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslagen 

4a. Jaarverslag LSVV 
4b. Jaarverslag penningmeester 
4c. Jaarverslag technische commissie 
4d. Jaarverslag ledenadministratie 
4e. Jaarverslag jeugdcommissie 
4f. Jaarverslag accommodatie 
4g. Jaarverslag meisjes- en vrouwenvoetbal 
 

5. Financieel jaarverslag + balanspositie over het seizoen 2021-2022 en begroting 
voor het seizoen 2022-2023 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie voor het 
seizoen 2022-2023 

7. Vaststelling contributie 
8. Bestuursverkiezing:  

 
o Aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid zijn Paul van Uitert en Peter 

Kuilman(secretaris) 
o Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur Diana Kruyver voor. 
o Als nieuwe secretaris stelt het bestuur Joost Bruijn voor. 
o Periodiek aftredend en herkiesbaar is Jan de Nijs  
 

Volgens artikel 8 lid 2 van de statuten van onze vereniging kunnen tenminste 10 
leden een bestuurslid kandidaat stellen. De aanmelding van een 
bestuurskandidaat dient, conform het huishoudelijk reglement van onze 
vereniging artikel 14 – lid 3, schriftelijk te gebeuren bij de secretaris tot uiterlijk 7 
dagen voorafgaand aan de vergadering. 

 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Secretaris LSVV 
Peter Kuilman 

  



2. Notulen extra algemene ledenvergadering d.d. 28.01.2022 
Aanwezig: 32 leden waarvan 7 bestuursleden en 7 ereleden 

Tijd: 20.00 uur – kantine LSVV 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, en in het bijzonder de aanwezige ereleden, van 
harte welkom. De voorzitter geeft toelichting over de reden van de extra ledenvergadering. Hoewel 
de Stichting Voorwaarts direct de voorgenomen investering van de nieuwe velden zal gaan doen, is 
het belangrijk voor deze beslissing de leden van LSVV te raadplegen. Al is het maar omdat LSVV een 
nieuwe huurovereenkomst met de stichting aan zal gaan. 

2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 29 oktober 
2021 
Punt 5 – financieel jaarverslag 

Sip Molenaar: hebben we nog steeds gebruik kunnen maken van maatregelen vanuit de overheid 
i.v.m. de corona regelingen? 
Jos Berkhout: Ja, de regeling die voor ons van toepassing zijn (TVL, NOW en TVS) hebben waar mogelijk 
aangevraagd en/of toegewezen gekregen en zijn tot nu toe alle controles van de belastingdienst 
zonder problemen verlopen. 
 
Punt 6 – Kascommissie 
Tweede alinea – Per abuis Marcel Meester genoemd als lid van de kascommissie. Hier moet Geert-
Wim Kuin staan. 
 
Punt 8 – aanpassing statuten. 
Cor Stoop: Dient er een minimaal aantal leden aanwezig te zijn bij de vaststelling van de nieuwe 
statuten? 
Peter Kuilman: dit staat niet genoemd in de huidige statuten. Aangezien nu ook de notulen van de 
afgelopen jaarvergadering door de leden zijn goedgekeurd, kunnen de herziene statuten aangeboden 
worden aan de notaris om deze te bekrachtigen. 
 
Actielijst 29.10.2022 
Punt 1 – opstellen instructie sproei installatie is afgehandeld 
Punt 2 – organiseren extra ledenvergadering in Januari 2022 aangaande de mogelijke investering 
kunstgrasvelden is afgehandeld. 

3. Investering kunstgrasvelden 
Jan de Nijs geeft een presentatie aan de leden: 

Pagina 1: Punten die in de presentatie besproken worden 
Pagina 2: Werkgroep kunstgras en inhuur HB adviesgroep 
Pagina 3: Technische toelichting verschillende kunstgrastypes 
Pagina 4: Technische toelichting opbouw kunstgrasveld 
Pagina 5: Technische toelichting verschillende soorten infill 
Pagina 6: Voor- en nadelen infills Rubber, Kurk, TFE en Nonfill 
Pagina7: Keuze bestek Voorwaarts voor SBR rubber infill met groene coating 



Pagina 8 en 9: Technische toelichting type vezels 
Pagina 10: proces en planning – bestek en aanbesteding via Tendernet 
Pagina 11: vier verschillende aanbieders – CSC, DOMO, Antea en Topgrass 
Pagina 12: aanvullende werkzaamheden: reparatie sproei installatie 
Pagina 13: planning aanleg 
Pagina 14 en 15: financiering 
 

Jan de Nijs geeft een toelichting over het gevolgde en nog te volgen traject.  

Technisch gezien is de keuze gevallen op een rubber infill met een coating. Dit heeft een redelijke prijs, 
geeft geen stank en worden door de groene coating minder warm. Er is gekozen voor een kwalitatief 
gemiddeld aantal vezels per cm2. Kortom kan er gezegd worden dat we voor een goede kwaliteit 
hebben gekozen waarbij we het vertrouwen hebben dat het minimaal 10 jaar mee gaat. 

De aanvraag wordt gedaan via Tendernet met hulp van HB adviesgroep. Medio februari willen we de 
aanbiedingen binnen hebben waardoor we uiterlijk eind februari de opdracht kunnen verstrekken. 
Uitvoering kan half juni op z’n vroegst beginnen en dienst uiterlijk half augustus gereed te zijn. Duur 
uitvoering is gemiddeld ca. 3 weken.  

Naast de aanleg van nieuwe velden zal ook de beregeningsinstallatie worden gerepareerd. Er zijn nu 
lekkages en tevens dienen de spuitkanonnen te worden gereviseerd.  

De financiering is grotendeels rond en beschikbaar bij de stichting. Middels komende 
feestweek/kunstgrasspektakel hopen we het resterende bedrag binnen te halen. Concrete budget 
voor de investering zal tussen de EUR 480.000 en EUR 600.000 zijn.  

Frank Bergen: Als we kiezen voor een duurdere/betere variant, gaat deze dan langer mee? 

Jan de Nijs: Nee, niet direct. Deze blijft wellicht wel langer mooi. Er is geen aanbieder die een langere 
leeftijd garandeert. 

Sip Molenaar: Als we kiezen voor extra lijnen op het veld, is dit dan niet verwarrend voor de jeugd? 

Jan de Nijs: Dit hebben we niet besproken, in de sporthal lijkt dit ook geen probleem.  

Marcel Verstegen: Mag dit wel binnen de a-categorie wedstrijden? 

Jan de Nijs: We overwegen dit voor het C-veld, maar zullen het wel navragen bij de KNVB. 

Sip Molenaar: Bieden alle vier bedrijven de zelfde kwaliteit aan? 

Jan de Nijs: In het bestek staan de eisen dus zijn de aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. 

Marcel Verstegen: Wat is de levertijd? 

Jan de Nijs: Op laste van een boeteclausule, moeten de velden uiterlijk half augustus gereed zijn. 

Peter Kommas: Waarom pas half augustus en niet begin augustus? 

Jan de Nijs: Door meer ruimte te geven in de tijd, krijgen we een betere prijs. 



Jan Koopman: De huidige velden komen echt niet door de keuring? 

Jan de Nijs: Nee, deze zijn echt aan het eind van de technische levensduur. 

Sip Molenaar: De velden zijn vanwege corona nauwelijks gebruikt?! 

Jan de Nijs: De velden verouderen ook door zon – ze zijn echt op! 

Jan Stoop: Overdag wordt er door de jeugd ook op gevoetbald. 

Cor Stoop: Hoe pakken we dat aan wanneer de nieuw velden er liggen? 

Jan de Nijs: Dat blijft lastig. Nu er minder corona maatregelen zijn, heeft de jeugd ook weer veel andere 
dingen te doen en wordt het vanzelf minder. 

Edwin Goedhart: Hebben we nog steeds de gunstige BTW constructie middels Stichting Voorwaarts? 

Marcel Foppen: Helaas is dit niet meer mogelijk in verband met veranderde BTW verplichting op sport. 
Hiervoor is de subsidieregeling in het leven geroepen. 

Jan Stoop: De nieuwe velden gaan weer 10-12 jaar mee. Destijds is gezegd dat de onderlaag 25 jaar 
mee gaat. Moeten we dus de komende jaren nog fors meer gaan sparen? 

Jan de Nijs: Voor de ondergrond moeten we ook afschrijvingen gaan doen echter betwijfelen we of de 
onderlaag straks moet worden vervangen. 

Edwin Goedhart: Hebben we een vangnet als we niet voldoende bij elkaar krijgen voor de investering? 

Jos Berkhout: We hebben nog een grote post liquide middelen bij LSVV staan. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om  21.15 uur 

 

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering d.d. 28 januari 2022 
o De notulen, actielijst en besluitenlijst van de algemene ledenvergadering d.d. 2 9.10.2021 

worden door de leden vastgesteld. 
o De leden gaan unaniem akkoord met het genoemde budget (tussen de EUR 480.000 en EUR 

600.000) dat Stichting Voorwaarts nodig denkt te hebben voor de investering voor het 
vervangen van de kunstgrasvelden. 

Actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 28 januari 2022 
Geen toevoeging aan de actielijst. 

  



4a) Jaarverslag secretaris 
En zo zijn we 15 jaar verder. De 15e keer dat ik het jaarverslag van LSVV mag schrijven en tevens mijn 
laatste keer. Na vijf termijnen van drie jaar, neem ik afscheid van het bestuur. Met pijn in het hart, 
maar gelukkig kunnen we als bestuur een zeer geschikte opvolger voor mij presenteren. Alle 15 jaren 
waren leuk en afwisselend en heb ik genoten. Inmiddels vraagt zowel mijn werk als mijn gezin dusdanig 
veel tijd, dat ik even een stapje terug doe. 

Terugkerende opmerking in mijn verslagen is dan ook steevast de gelukkige positie die ik heb om te 
mogen beginnen met het verslag en dat alle andere bestuursleden in detail mooie verslagen maken, 
wat als een prachtig naslagwerk kan worden gebruikt voor toekomstige (bestuurs)leden en of andere 
geïnteresseerden. 

Het seizoen 2021/2022 werd net als het jaar daarvoor weer geraakt door de corona perikelen. We 
houden het kort over dit onderwerp, want er is genoeg over gezegd. Het seizoen kon starten, na een 
maand of twee lag deze weer stil, maar na de winterstop konden we gelukkig weer doen wat we leuk 
vinden: voetballen en samen een vereniging vormen. 

Sportief gezien was het een prima jaar te noemen. Vooral voor de selectieteams waren er heel veel 
wedstrijden na de winter. En voor de overige teams, heel vaak afgelastingen vanwege een tekort aan 
spelers door corona. Maar zowel ons eerste als tweede elftal hebben zich weten te handhaven in de 
eerste klasse. Een prima resultaat! Bij de jeugd moet vooral de bijzondere prestatie van JO19-1 en 
JO13-1 worden genoemd. Promotie naar divisieniveau! 

Sportief gezien laten we zien, wat een prima start we zijn voor talentvolle spelers. Daphne van 
Domselaar maakte dit jaar furore in het Nederlands Elftal, Enoch Mastoras tekende een contract bij AZ 
en Antoine Vagevuur maakte zijn debuut voor het futsal team van Jong Oranje. We zijn als LSVV best 
een beetje trots. 

Ondanks de lastige weken dat de kantine dicht was, hebben we een goed resultaat gehaald. Net als 
andere jaren zijn we scherp gebleven op (financiële) reddingsboeien die de overheid uitgooide, en was 
de kantine gezellig vol op de dagen dat wél open mochten zijn. 

Maar het afgelopen seizoen stond toch vooral in het teken van de nieuwe kunstgrasvelden. Het hele 
traject duurt natuurlijk veel langer dan een jaar, maar de spijkers met koppen moesten nu toch echt 
worden geslagen. Vast agendapunt tijdens de bestuursvergadering. Vele gesprekken en mails verder. 
Bezoeken van vakbeurzen en veldtesten bij andere clubs. In januari 2022 een extra ledenvergadering 
waar we als bestuur groen licht kregen om de ingeslagen weg verder te vervolgen. Alles kwam 
uiteindelijk tot een maximale apotheose tijdens het kunstgrasspektakel. Tokkelen, veilingen, 
korenfestival en feesttent met live muziek. Al met al een enorme prestatie van alle vrijwilligers en een 
enorme opbrengst die ervoor zorgde dat we niet alleen voldoende geld hadden voor de investering in 
de kwaliteit die we wilden, maar ook blijft de financiële positie van onze club goed. De penningmeester 
zal tijdens de jaarvergadering de cijfers uitgebreid toelichten. 

Ook een vaste rubriek in mijn verslag zijn alle dingen die we jaarlijks doen en als je niet oplet als 
‘gewoon’ gaat beschouwen. Maar het zijn juist die dingen die onze vereniging zo mooi maakt en 
mensen bindt. We hebben we een prachtige geraniumactie gehouden, waarbij er weer een record 
bedrag is opgehaald. We hebben de Rabobank actie ‘verduurzaming gebouwen’ gewonnen waardoor 
we zeer voordelig zonnepalen op ons dak kunnen plaatsen. Gezien de huidige energieprijzen geen 
overbodige luxe. We hebben weer een jeugdtoernooi gehad, een oudejaarstoernooi, 
clubvoetbaldagen, ladies Sunday en een pupil van de week tijdens de thuiswedstrijden van het eerste.  



Tijdens de jaarvergadering in oktober hebben we afscheid genomen van Piet Kramer als voorzitter en 
zit het eerste seizoen van Dirk Witte als voorzitter erop. Een mooie start voor de nieuwe voorzitter 
met nieuwe kunstgrasvelden, een nieuw (hopelijk coronavrij) seizoen, een nieuwe hoofdtrainer en dus 
ook een nieuwe secretaris. 

Bedankt allemaal voor 15 mooie jaren. Zeker geen afscheid, want ik wil volgend jaar nóg weer meer 
geraniums verkopen dan afgelopen jaar. Tevens heeft het bestuur me gevraagd om te kijken waar we 
als vereniging/stichting kunnen verduurzamen. Doen we het niet voor onze portemonnee, dan wel 
voor het milieu. Een leuke opdracht in ieder geval! 

Peter Kuilman - Secretaris 

 

  



4b) Jaarverslag penningmeester 
Wat een fantastisch seizoen (2021-22) hebben we achter de rug! En wat kan je dan als bestuur 
tevreden terug kijken op alle prestaties die we met z’n allen leveren. Hoogtepunt was dit jaar (naast 
alle sportieve successen op het veld) het Kunstgrasspektakel. Met een forse inzet van vrijwilligers 
hebben we een feestweek georganiseerd waar we met trots op kunnen terugkijken. Eens temeer bleek 
maar weer eens dat LSVV leeft in het dorp! De achterban en de vele sponsoren die LSVV een warmt 
hart toedragen maken ons nog steeds een “(h)echt dorpscluppie”. Met al deze festiviteiten hebben 
LSVV en Stichting Voorwaarts een fantastische opbrengst opgehaald ter vervanging van de 
kunstgrasvelden. 

 Traditiegetrouw even een aantal highlights uit de begroting: 

Opbrengsten: 

 Contributie: verdere toename van teams (vnl op de zondag) leidt tot hogere opbrengst 
 Sponsoring : mede door div acties (Rabo Clubsupport/Deen/Vomar) op peil gebleven 
 Kantine: fantastische prestatie (licht ik nader toe op de ALV) 
 Geraniumaktie: wederom een groot succes 
 Overigen: positieve verrekeningen na definitieve controle coronasteun 
 Huur BSO: cfm begroting; huurindexatie toegepast 

 Kosten: 

 Huur: vanuit tegemoetkoming TVS-regeling is 1 termijn minder voldaan aan St Voorwaarts (St 
is hiervoor gecompenseerd) 

 KNVB: jaarlijks licht oplopend 
 Energie: het zal niemand verbazen dat hier een forse negatieve uitschieter te melden is 

(variabel contract Nieuwe Stroom). 
 Onderhoud: ivm vervanging ww voorziening incidenteel hoger 
 Overige kn: allen in lijn met de begroting 

 

Door alle (weliswaar deels incidenteel) meevallers wederom een zeer fraai resultaat. Per ult boekjaar 
is het eigen vermogen daardoor verder gestegen en zijn wij (na goedkeuring ALV) voornemens de 
reserve (voor een deel) aan te wenden om ons clubgebouw te verduurzamen. Een eerste aanzet is 
afgelopen jaar al gegeven (winnaar stemronde Rabo verduurzamen maatschappelijke gebouwen). De 
uitwerking (plaatsing van zonnepanelen) op het dak zal komend seizoen plaatsvinden en deels vanuit 
subsidies worden bekostigd. Maar nu de investering kunstgras heeft plaatsgevonden zijn er vanuit het 
bestuur wensen/ initiatieven om tot een verdere energiebesparing te komen. Verduurzaming van de 
vereniging is niet alleen goed voor de clubkas maar ook voor onze planeet!   

 Tijdens de ALV op 04 november zal ik de diverse posten weer wat specifieker toelichten. 

Jos Berkhout – Penningmeester 

  



4c) Jaarverslag technische commissie 
Ook dit was me wel weer een seizoen!  Het seizoen begon hoopgevend. Een 2-tal maanden mochten 
we genieten van een intensief programma, een druk bezocht sportpark inclusief een uitgebreid 
Corona-buitenterras, met wisselende voetbalresultaten. Echter dit duurde niet zo heel lang. Ruim voor 
de winterstop werden alle competities weer stilgelegd wegen een toename van besmettingen en grote 
druk op de gezondheidszorg. Voor hoe lang was daarbij nog totaal onbekend…… Maar het kwam toch 
nog een beetje goed.  

Na de winterstop, te beginnen met de jongeren, mocht er stap voor stap weer worden opgestart. 
Uiteindelijk konden de aangepaste competities weer worden hervat en kon er in veel gevallen weer 
worden gestreden om de punten!  

Wat gebeurde er allemaal in dit ietwat gemankeerde seizoen? En wat mogen we van het seizoen 22/23 
verwachten?  we dan wel vermelden over dit afgelopen jaar en komend seizoen? 

Senioren 

De ontwikkeling bij de heren senioren, van afgelopen jaren, zette zich dit seizoen voort. Veel 
enthousiasme, veel teams die de strijd in de 1e, 2e en 3e helft willen beslechten. Dit zorgt voor een 
prima sfeer op de wedstrijdzondagen op sportpark Voorwaarts. Jammer was het feit dat er, zeker 
richting het einde van het seizoen, veel wedstrijden niet doorgingen. Dit met name omdat 
tegenstanders geen team op de been konden brengen. Corona was een veel gebruikt argument, maar 
daar waren zo links en rechts wat twijfels over. In ‘22/’23 zal dit hopelijk niet zo vaak meer voorkomen! 

Het aantal herenteams blijft doorstijgen. Van 11 teams in 21/22 naar 13 voor voor het seizoen 22/23! 
Daarbij hebben we komend jaar 2 teams in de O23-competitie, wat een goede brug lijkt te zijn tussen 
de JO19 en seniorencategorie.  

Bij de damesteams is het 2e damesteam ook nog steeds actief. Wel is het wat lastig om voldoende 
speelsters op de been te krijgen, maar met samenwerking tussen de dames 2 en de MO20 komt dat 
meest toch weer goed! Het 1e damesteam wist zich afgelopen jaar te handhaven in de 3e klasse en 
legde zo een mooie basis om komende jaren op door te groeien. Aan de trainingsarbeid kan het in 
ieder geval niet liggen, met veel overgave is het trainingsbezoek vaak top! 

 Onze 2 heren selectieteams, LSVV 1 & 2, hadden een druk voorjaar. De competitie moest in bijna 20 
weekenden, onafgebroken, worden afgewerkt. Met de goede mix van jongere, eigen opgeleide, en 
meer ervarene spelers wisten beide teams zich prima te handhaven. Het 1e team was eerder zeker 
van weer een jaar in de 1e klassen en eindigde keurig als 7e!. Het 2e moest nog wat langer strijden, 
mede door kleine krachtverschillen in de poule, maar verdiende uiteindelijk ook weer hun plek in de 
res. 1e klasse voor komend seizoen.  

In de loop van het seizoen kwam het besluit om voor het seizoen ‘22/’23 op zoek te gaan naar een 
nieuwe hoofdtrainer voor de herenselectie. Met name om bij de spelers een andere zienswijze en 
benadering te introduceren, waar ook zij weer van kunnen leren. Op een respectvolle manier en met 
inzet tot de laatste minuut werd er afscheid genomen van het duo Rob Klanker en Rob ter Burg. Dank 
voor 5 prima jaren binnen LSVV.  



Vanaf het seizoen ‘22/’23 zal de uit Haarlem afkomstige Gidon Reinders Folmer, na inspirerende 
wervingsgesprekken, het stokje overnemen. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Jordi Tiktak. Bij 
het 2e team zal Gerard van Stralen, in combi met Frank Bergen, de organisatie en trainingen blijven 
runnen. Al met al een nog vollere bak op zondag, met 13 herenseniorenteams, 2 damesteams en een 
45+-team bij de heren. Zeker goed voor de verenigingssfeer! 

Jeugd 

Ook bij de jeugd eenzelfde verloop als bij de senioren. Vanaf de winterstop konden de wedstrijden 
relatief onbeperkt weer ‘los’. Maar ook in dit gebroken jaar was er kort na de winterstop al een unicum 
te melden. De ‘Peter Kommas-brigade’, de JO13-1, wist als eerste jeugdteam naar divisie-niveau te 
promoveren. Een mooie ontwikkeling, te danken aan geïnspireerde en talentvolle jeugdvoetballers die 
met een goede en gedreven instelling graag tijd in hun hobby willen steken en daarvoor dan beloond 
worden. Uiteraard is daarbij ook eenzelfde begeleiding van belang! Chapeau.  

Na de voorjaarsreeks wisten ook de JO19-1, onder leiding van Mike en Duncan, deze prestatie te 
behalen. De finalewedstrijd voor promotie, tegen Alliance’22 uit Haarlem, werd een ware thriller, maar 
terecht gewonnen door LSVV. Op naar de 4e divisie! 

De JO17-1 en de JO15-1 wisten een goede competitie in de hoofdklasse niet met een ereplaats af te 
sluiten, maar ook daar werd met goede strijd en goed voetbal een mooie ontwikkeling doorgezet! 

Pupillen 

Bij de jeugd begint het enthousiasme, maar veel concurrerende hobby’s, verenigingen en andere 
activiteiten blijft het zaak om LSVV als onderscheidende vereniging op de kaart te zetten. Het 
jeugdtoernooi, clinics, Pupil van de Week, proeftrainingen en vrienden/vriendinnentrainingen, er 
wordt veel aan gedaan om de jeugd lekker bezig te houden. Bij de organisatie hiervan is hulp altijd 
welkom, hoe meer schouders die dit dragen hoe beter.  

Komend jaar 

Ook komend seizoen, 22/23, gaan we er weer met veel energie tegenaan. Een paar nieuwe gezichten 
onder de trainers geeft weer nieuwe impulsen. Daniel van Steeg gaat de O14/15 tot een eenheid 
smeden en alleen bij de JO10/11 zijn we nog steeds op zoek naar een goede invulling. Blij zijn we ook 
met de echter LSVV-ers Raymond Bruin en Hans Jak die de JO17 onder hun hoede nemen! Positiviteit 
en voetballend vermogen/ervaring in optima forma.  

Met een positieve inzet van de spelers, trainers, maar ook zeker van de mensen rondom de teams, 
zoals ouders en andere supporters, houden we onze jeugd enthousiast en betrokken bij LSVV. 
Spelvreugde en ontwikkeling is binnen LSVV erg belangrijk, maar we ervaren ook dat voetbal leuker is 
als er met enige regelmaat een potje wordt gewonnen!  

Alle betrokkenen van afgelopen jaar: hartelijk bedankt! 

Met sportieve groet,  

Koen van der Voort – Bestuurslid technische zaken 

  



Categorie Mannen Vrouwen Totaal 
Mini-pupillen  6  (6)  0  (0)  6  (6)  
Onder 8  18  (16)  0  (0)  18  (16)  
Onder 9  32  (20)  1  (1)  33  (21)  
Onder 10  21  (21)  2  (2)  23  (23)  
Onder 11  22  (28)  4  (5)  26  (33)  
Onder 12  38  (21)  5  (6)  43  (27)  
Onder 13  21  (28)  7  (5)  28  (33)  
Onder 14  29  (33)  8 (5)  37  (38)  
Onder 15  33  (26)  6  (9)  39  (35)  
Onder 16  24  (32)  10  (7)  34  (39)  
Onder 17  28  (19)  6 (14)  34  (33)  
Onder 18  17  (21)  11  (7)  28  (28)  
Onder 19  23  (25)  4  (7)  27  (32)  
       
Jeugdleden  312  (296)  64  (68)  376  (364)  
Senioren  243  (206)  28  (34)  271  (240)  
Spelend  555  (502)  92  (102)  647  (604)  
       
Niet-spelend  188  (156)  65  (50)  254  (216)  
Totaal  743 (658)  157  (162)  901  (820)  

 

Speeldag Mannen Vrouwen Totaal 
Zaterdag  293  (250)  43  (63)  336  (313)  
Zondag  262  (252)  49  (39)  311  (291)  
Totaal spelend 555  (502)  92  (102)  647  (604)  

 

4d) Jaarverslag ledenadministratie 
Dit jaar begin ik met de cijfers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op basis van de speeldag, zijn dit de getallen: 

 

 

 

Landelijk is een terugloop te zien bij het vrouwen- en meisjesvoetbal, vooral in de hogere 
meisjesleeftijden. Dit heeft de KNVB aangezet tot een vernieuwde competitieopzet bij het 
meisjesvoetbal, waarbij de speelster centraal is gezet en die dit jaar is ingegaan. Hierbij is de 
leeftijdsgroep Onder-19 vervangen door Onder-20 en is het mogelijk gemaakt om 9-tegen-9 te spelen. 
Hopelijk heeft dit resultaat en zullen we de komende jaren ook bij het damesvoetbal weer aanwas 
gaan zien. Ook bij LSVV was aan deze trend niet te ontkomen en we verloren 10 van de 102 vrouwelijke 
leden in het afgelopen jaar. Desondanks is LSVV is qua spelende leden met 7% gegroeid ten opzichte 
van de vorige voetbaljaargang. We gingen van 604 naar 647 spelende leden. Want tegenover de 
terugloop van 10 leden in de damestak stonden ruim 50 nieuwe mannelijke leden. 

Zoals gewoonlijk zit de meeste groei bij de jongste jeugd (per saldo 35 nieuwkomers in de categorieën 
tot en met 9 jaar). Maar niet alleen daar dit jaar. Opvallend is de groei bij de jongens Onder-12 (van 28 
spelers voor Onder-11 vorig jaar naar 38 voor de Onder-12 nu). En 37 seniorleden meer bij de mannen 



dit jaar resulteert ook in 2 extra seniorenelftallen: het 11de (was JO19-3) en O23-2 (bijna allemaal 
nieuwe leden en herintreders). 

Speelden we in seizoen 2021-2022 nog met 17 teams op zondag, inmiddels zijn dat er 18 geworden. 
Het al gemelde nieuwe team O23-2 is erbij gekomen. En tegenover de indeling van JO19-1 op zaterdag 
(t.g.v. promotie naar de 4e divisie) stond een terugkeer op de zondag van MO20-1. Hierdoor is het dus 
bijna elke zondag druk bij LSVV. Gelukkig niet alleen tijdens de wedstrijden, maar ook na afloop 
daarvan nog.  

Dit grote aantal elftallen op zondag zorgt vaak voor puzzelwerk voor onze wedstrijdsecretaris, die moet 
proberen om iedereen op een redelijk tijdstip te laten voetballen en moet er daarbij ook nog rekening 
mee houden dat iedereen liever op het kunstgras speelt en dus dat het indelen op het B-veld naar 
evenredigheid wordt verdeeld. Voorwaar niet makkelijk. 

Op de zaterdag begonnen we de competitie met 15 elftallen (vorig seizoen 13), 3 achttallen op halve 
velden (vorig seizoen 5), 8 zestallen op kwartveldjes (evenveel als vorig seizoen) en 1 team mini’s. 
Inmiddels is dat al weer gegroeid met 1 elftal en 2 zestallen en is ook het aantal mini’s verdubbeld. 
Omdat gemiddeld de helft van de teams thuis speelt, is het op de zaterdagmorgen met veel 
toeschouwers meestal gezellig druk op het LSVV-complex.  

Op zaterdagmiddag is het vaak wat rustiger, vooral ook qua publiek. Maar toch hopen we dat juist de 
wedstrijden van JO19-1 op zaterdagmiddag wat meer publiek naar LSVV zal gaan trekken. Met 9 
punten uit 4 wedstrijden zijn ze het seizoen in elk geval goed begonnen. 

Geert-Wim Kuin – ledenadministratie 

  



4e) Jaarverslag jeugdcommissie 
We begonnen het seizoen 2021-2022 met 29 teams, weer 2 minder dan bij de start van het seizoen 
daarvoor. De in eerdere jaren geconstateerde afname van nieuwe jeugdleden in de jongste 
categorieën zette zich helaas nog steeds door, maar het goede nieuws is dat we het huidige seizoen 
weer met 31 teams zijn gestart. Daarnaast is ook de trainingsgroep van G-voetballers nog steeds actief 
en hebben wij jaarlijks ook nog zo’n 15 tot 20 mini’s (6 jaar e jonger) spelen.  

Onze jeugd heeft dit jaar eindelijk weer een seizoen kunnen spelen en afmaken. Zonder andere teams 
tekort te willen doen, waren de promoties van de JO13-1 en JO19-1 naar de divisie de grootste 
successen. Gelukkig was het ook weer mogelijk om het jaarlijkse jeugdtoernooi te organiseren. Met 
prachtig weer en een goede organisatie was dit weer een groot succes!  

Ook de jeugd kan niet voetballen zonder de hulp van vele vrijwilligers. Gelukkig doet menig jeugdspeler 
iets terug door te helpen als bijvoorbeeld scheidsrechter of trainer. Het is dit jaar onder leiding van 
scheidsrechterscoördinator Marcel Verstegen gelukt om weer vele jeugdspelers te enthousiasmeren 
om wedstrijden te fluiten.  

De samenstelling van de jeugdcommissie was tot voor dit seizoen ongewijzigd. Inmiddels zijn er een 
aantal wijzigingen geweest. Ik ben blij dat Diana Kruyver mijn plaats in de jeugdcommissie en het 
bestuur over heeft willen nemen. Daarnaast zijn Jan-Willem van Alkemade (hoofdleider meisjes) en 
Mark Tuithof (hoofdleider JO8-9) nieuw in de jeugdcommissie. Gestopt zijn Gert-Jan van Diepen, Linda 
Struik en Maarten Steffens. Ik wil hun ook langs deze weg nog een bedanken voor hun inzet voor LSVV! 

 

Paul van Uitert – Voorzitter JC  



4f) Jaarverslag accommodatie 
Vervanging Kunstgras 
Dit jaar stond qua accommodatie in het teken van de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden. Na 
voorgaande jaren al overal informatie te hebben opgehaald werd in het najaar van 2021 de Technische 
Commissie Kunstgras gestart; een mix van mensen uit de onderhoudsploeg en spelers. Vanuit de 
Technische Commissie zijn belangrijke keuzes gemaakt zoals de infill van gecoat rubber en bijvoorbeeld 
duidelijk geen kurk. En is er proef gespeeld op de kunstgrasvelden. Er zijn door HB-adviseurs vervolgens 
een bestek (contract) + tekeningen opgesteld en er is een aanbesteding gehouden waarbij 4 partijen 
hebben ingeschreven. CSC was hierbij de Economisch Meest Voordelige Inschrijver (een combinatie 
van geld en kwaliteit). Op 13 juni zijn de werkzaamheden voor het vervangen aangevangen en met 
uitloop van 1 week waren de velden conform planning beschikbaar om op te voetballen. De uitvoering 
is goed verlopen. 
 
Tevens zijn diverse sproeikoppen van de beregeningsinstallatie vervangen en een lekkage in het 
leidingstelsel. Op de rol staat nog het vervangen van de keerring van de pomp omdat deze lekt. 
 
Drainage pompput 
Hadden wat problemen met de afvoer van het drainage systeem. Wat precies de reden is dat de pomp 
het niet goed doet is nog steeds onduidelijk, maar met een andere pomp functioneert de afvoer. 
 
Engerlingen in het B-veld 
Wederom problemen met engerlingen in het natuurgras op het B-veld. Dat deze beestjes de worteltjes 
van het gras opeten is vervelend, maar veel vervelender is dat kraaien en merels het hel veld 
omploegen opzoek naar deze larven. Er is van alles ingezet met wisselend succes: aaltjes, bacteriën en 
als laatste noviteit elektronische verklikkers. De situatie lijkt nu stabiel en behapbaar, maar vergt veel 
inspanning. 
 
Lichtinstallatie 
Gebruikelijke storingen aan de lichtinstallatie: condensatoren en of lampen die stuk zijn. Wordt 
gekeken om de condensatoren preventief te vervangen zodat er minder kans op storing is. 
 
Warmwatervoorziening douches 
Betreffende de douches is de brander van de warmwaterinstallatie vernieuwd. Er heeft een afweging 
plaats gevonden om te kijken of er niet een geheel nieuwe (duurzamere) installatie moest worden 
neergezet. Gekozen is om de brander te vervangen omdat de verduurzamingsplannen (incl. 
zonnepanelen) nog niet vergenoeg gevorderd waren en er ook snelheid geboden was i.v.m. de 
toenemende storingen van de brander. 
 
IKOC t.p.v. Mariaschool 
LSVV / Stichting Voorwaarts zijn in gesprek met de gemeente betreffende de plannen om op de locatie 
Mariaschool een Integraal Kinder Ouder Complex (IKOC) te bouwen. Besprekingen verlopen positief. 
In de plannen wordt er uitgegaan van een sloot langs het A-veld op gelijke afstand als bij het C-veld. 
 
  



Plaatsing ballenvangers door gemeente 
Recentelijk is in opdracht van de gemeente de plaatsig van 2 ballenvangers van 8 m hoog afgerond. Dit 
i.v.m. afscherming van overvligende ballen en de nieuwbouw op het oude MAVO-terrein 
(Overbrugging). Wat nog volgt is het plaatsen van het afscheidingshek + een looppoort op de exacte 
eigendomsgrens. 
 
Onderhoud bomen singel B-veld 
Door onderhoudsploeg is hard gewerkt om i.v.m. de plaatsing van nieuwe ballenvangers en de nieuw 
De Binding, de bomensingel aan de oostkant van het B-veld eens flink terug te snoeien. Nu konden we 
er nog goed bij. 
 
Kortom is ruim een jaar is er weer het nodige gebeurd op het sportcomplex. Zoals ieder jaar 
constateren we dat we als vereniging gezegend zijn met een ploeg mensen die het vele onderhoud op 
een fantastische wijze aanpakken en alles spic en span houden. Dank en dank hiervoor. 
 
Jan de Nijs – Bestuurslid Accommodatie 
  



 

4g) Jaarverslag Meisjes- en Vrouwenvoetbal 
Ook afgelopen seizoen had corona invloed op de competitie. Half november werden de competities 
stilgelegd, welke pas in februari weer werden hervat. Ook hierna hadden we te maken met veel 
inhaalwedstrijden en ook veel afzeggingen, wat de nodige uitdagingen met zich mee bracht. Maar het 
seizoen 2021/2022 kon worden uitgespeeld met als hoogtepunt het Kampioenschap voor de MO15. In 
een spannende wedstrijd tegen hun directe concurrent Schagen wisten ze het kampioenschap binnen 
te slepen. Een bijzonder knappe prestatie!  
 
Naast de normale competities zijn er gelukkig ook weer toernooien geweest waar onze meiden met 
veel plezier en met goed resultaat aan hebben meegedaan.  
 
Het meidenvoetbal blijft groeien bij LSVV. Ook komend seizoen hebben we in alle leeftijdscategorieën 
een team. MO13, MO15, MO17 en nieuwe dit jaar de MO20. De MO19 is door de KNVB vervangen 
door de MO20. De competitie voor de MO19 is namelijk nog niet goed te organiseren door het geringe 
aantal beschikbare teams. Ook is de piramideopbouw sinds dit seizoen van toepassing bij de MO13 tot 
de MO20. Dit houdt in dat een team kan uitwijken naar een spelvorm 9 tegen 9 indien er niet 
voldoende speelsters zijn. Hiermee wordt verwacht dat er meer wedstrijden zullen doorgaan. 
Daarnaast hebben komend seizoen weer 2 damesteams. Alle meiden- en damesteams hebben vorig 
seizoen een mooi trainingspak gekregen welke beschikbaar is gesteld door onze sponsor A-Booth. 
Nogmaals bedankt voor deze mooie bijdrage! 
 
Jan Willem Alkemade neemt vanaf dit seizoen de rol van Coördinator Meidenvoetbal over van Gert-
Jan van Diepen. Samen met de ervaren Raimondo Palmas die Nick van Kan vervangt kijken we uit naar 
een mooi nieuwe seizoen voor het meiden- en damesvoetbal bij LSVV.  
 
Afgelopen seizoen is het met veel moeite gelukt om ieder team te voorzien van een eigen trainer en 
vaste begeleider(s). Dit vinden wij erg belangrijk voor de organisatie en continuïteit van de teams. 
Iedereen heeft baat bij een positieve betrokkenheid van ouders. Zij zijn een belangrijke factor in het 
verenigingsleven, een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Voor seizoen 2022-2023 zijn we 
helaas nog op zoek naar een aantal naar trainers/begeleiders. We merken dat het lastig is en blijft om 
met name ouders van de oudere jeugdleden en de dames te motiveren tot structureel vrijwilligerswerk 
zoals begeleider, trainer, assistent-trainer en het draaien van kantinediensten.  
 
Ons eerste damesteam is ambitieus en komt komend seizoen weer uit in de 3e Klasse. Dit belooft 
spannende en uitdagende wedstrijden welke ze met veel enthousiasme delen op hun eigen Instagram 
pagina. Het enthousiasme van onze dames is ook terug te zien in onze kantine waar ze wekelijks na de 
wedstrijd te vinden zijn. Ook zijn ze zichtbaar als vrijwilliger bij het organiseren van de o.a de super 
sunday en andere feestelijke activiteiten.  
 
Het tweede dameselftal is met een aantal nieuwe aanmeldingen en versterking vanuit de MO19 ook 
klaar voor het seizoen. Er is nog geen vaste trainer maar de dames krijgen ondersteuning van de 
trainers van ons 1e dameselftal en beide teams trainen sinds dit seizoen op dezelfde avonden.  



We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers binnen het meiden- en vrouwenbal en kijken uit naar een 
mooi voetbalseizoen. Een seizoen waarin we met elkaar verder bouwen aan de ontwikkeling van het 
meiden- en damesvoetbal binnen LSVV. Focus blijft liggen op de samenwerking en de communicatie 
tussen de teams welke bijdraagt en de sfeer en beleving! 
 
Maaike de Vries – Bestuurslid Meisjes- en Vrouwenvoetbal 
 
 
 
 
 
 


