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Algemene Ledenvergadering sv Houtwijk  
• Inleiding: 

De Algemene ledenvergadering van 31 augustus kende zijn hoogte- en dieptepunt. 
Om met het laatste te beginnen: het grootste dieptepunt was de opkomst van de 
leden. Die was ronduit teleurstellend. Niet eerder bezochten er zo weinig leden een 
Algemene Ledenvergadering. Dat is jammer omdat het bestuur veel tijd had geïnvesteerd in de voorbereiding daarvan. 
Dit is immers het jaarlijkse moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de 
toekomstplannen. Jammer dat de leden- en ouders van jeugdleden de kans onbenut lieten om hier hun mening over te 
geven en eventueel eigen ideeën te opperen. Je zou kunnen concluderen dat de lage opkomst betekent dat iedereen 
tevreden is met hoe het nu gaat. Zo naïef zijn we gelukkig niet. Er zijn nog een hoop zaken die beter kunnen bij de club. 
Laten we daar met elkaar over in gesprek blijven ook buiten de ledenvergaderingen om.  Wij rekenen erop dat je er op 
de volgende Algemene Ledenvergadering bij zult zijn. Om enig idee te krijgen van wat zich allemaal heeft afgespeeld bij 
de club in de afgelopen twee jaar ontvangt u bij deze Nieuwsbrief ook het verslag van het secretariaat.    
 

• Twee nieuwe Ereleden sv Houtwijk 
Hoogtepunt tijdens de Algemene Ledenvergadering was de 
benoeming van twee nieuwe Ereleden.  
 
Als 1e werd Nico van Lieshout naar voren geroepen. Nico; al 40 jaar 
actief binnen de club waar hij vele (bestuurs) functies heeft 
vervuld. De jeugdafdeling loopt als een rode draad door zijn 
vrijwilligers carrière. Naast vele andere functies werd er altijd wel 
een jeugdteam getraind of jeugdleidersrol ingevuld. Vele (oud) 
Houtwijkers zullen Nico kennen als een geweldige trainer en leider.  

 
 
Als 2e werd Peter Grootscholten naar voren geroepen. Ook al meer dan 
40 jaar actief voor de club. Was de laatste jaren met name het gezicht 
voor de scheidsrechters die de wedstrijden van het 1e elftal floten. Menig 
scheidsrechter verliet door de goede zorgen van Peter tevreden het 
Rijnveld Sportpark en kwam graag weer terug. Peter heeft besloten een 
stapje terug te doen. Nico hopen we nog lang op- en langs het veld te 
mogen zien in welke rol dan ook.   
 
 
 

• Wijzingen in het bestuur. 
De Algemene Ledenvergadering ging ook akkoord met een aantal wijzigingen in het bestuur. Nieuw in het bestuur werd 
gekozen Andries Bongers die de kwaliteitszetel Jeugdzaken in het bestuur vervult. Hij doet dat als jeugdvoorzitter al een 
tijdje maar was formeel nog niet benoemd. Aftredend waren Voorzitter Ed Jacobs en 2e voorzitter Rinus van Roon.   
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Rinus heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd op de achtergrond met vooral de focus op sponsoring 
en selectiezaken.  Hij was in deze rol niet meer herkiesbaar. Uiteraard wordt Rinus bedankt voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren en hopen we hem nog vaak op de club te zien. Ed jacobs ruilt zijn voorzittersrol om persoonlijke redenen 
in voor die van algemeen bestuurslid.  Daarvoor is meer dan voldoende werk dat nu nog blijft liggen. Penningmeester 
Paul Weeda heeft aangegeven zijn functie aan het eind van dit seizoen neer te leggen. Conclusie is dat we op zoek 
moeten naar een nieuwe algemeen voorzitter en penningmeester.  Dat wordt zeker geen makkelijke zoektocht. 
Interesse?  Ga eens met iemand van het bestuur in gesprek om te kijken wat de functie inhoudt. 
 

Uit de Bestuurskamer                 

                   
Zonder voorzitter hebben we op 15-9 weer een reguliere bestuursvergadering gehad.   
Afgesproken is dat de vacante voorzittersrol roulerend zal worden ingevuld. Secretaris 
Theo Das was als 1e aan de beurt. Hij leidde ons prima door een strakke agenda. Op 18-
10, 17-11 en 15-12 komt het bestuur weer bij elkaar. Wil je iets op de agenda zetten laat 
het dan even weten via secretaris@svhoutwijk.nl of één van de bestuursleden. 
 
Seniorenafdeling: We gaan van start met 3 elftallen op zaterdag en één op zondag. Zaterdag 3 is een nieuw elftal met 
veel oud Houtwijk (jeugd)leden. 1e en 2e team vormen dit jaar de selectie en zijn voorzien van een uitgebreide technische 
staf. We constateren dat alle elftallen dit jaar in tegenstelling tot vorig seizoen goede bezet zijn. 
Jeugdafdeling: Gaat van start met 8 teams in de competitie.  Het aantal jeugdleden is met name in de onderbouw sterk 
groeiend. De georganiseerde ouderavonden hadden beter bezocht kunnen worden. Maar ze waren zeker succesvol. 
Heeft een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd zowel op,  langs het veld en in de kantine. Er wordt gewerkt aan de 
oprichting van een Houtwijk Voetbal Academy. Ook wordt gehoopt dat de vacature van Hoofd Jeugdopleidingen op korte 
termijn ingevuld kan worden. 
Exploitatiecommissie: Gelukkig heeft de exploitatiecie. uit de jeugd en bij het 3e zaterdag elftal een aantal nieuwe 
barmedewerkers kunnen vinden. Groot probleem blijft echter de invulling van de zaterdagmiddag als het 1e thuis speelt.  
Verder is een deel van de keukenapparatuur aan vervanging toe en heeft het kantine meubilair ook zijn langste tijd 
gehad. Geconstateerd wordt dat er onvoldoende financiële mogelijkheden zijn om hier nu in te kunnen investeren. 
Penningmeester: Er is een begroting opgemaakt die voor wat betreft de uitgaven 90% zeker is maar aan de inkomsten 
kant de nodige uitdagingen kent. Bestuur concludeert dat we ons geen extra uitgaven kunnen permitteren. Wat daarbij 
niet helpt is dat we zien dat de contributie inkomsten achterblijven omdat teveel leden nog niet aan de (1e) 
betalingstermijn hebben voldaan.  Er zal een actieplan worden opgesteld om dit op te lossen. 
Overige zaken:  

- Er zullen onderhoudsdagen georganiseerd gaan worden.  Gaat hierbij om klein onderhoud zowel binnen en 
buiten.  Een oproep volgt. 

- De vrijwilligerscommissie bestaande uit Daniel/Ben/Bionda/Soeresh en Petra zal een herstart maken en een 
ander werkwijze van werving gaan hanteren. 

- Kledingleverancier FreeKick stuurt soms onterecht leden weg met de mededeling dat ze Houtwijkkleding die ze 
voor eigen rekening willen kopen via de vereniging moeten bestellen. Dit is niet conform de gemaakte afspraken. 
Deze kleding moeten ze zelf direct aan het lid leveren. 

- Realisatie lift: Fa. Kroon heeft aangegeven in december met de werkzaamheden te starten.  
 

Vacaturebank vrijwilligers sv Houtwijk   
 
We roepen natuurlijk wel steeds dat we vrijwilligers (handjes) tekort komen maar voor 
welke functies eigenlijk? In deze Nieuwsbrief (volgende pagina) een opsomming van de 
functies met daarbij de naam van het commissie of bestuurslid waar je meer informatie 
kunt krijgen. Tijdbesteding kan beperkt blijven en het is nog steeds zo dat indien je 
minimaal 10 uur vrijwilligers werk verricht voor de club je aan het eind van het seizoen je betaalde 
vrijwilligersvergoeding retour krijgt.  
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Jeugdcommissie; wedstrijdsecretaris, man/vrouw van de dag, trainers , hulptrainers onderbouw, Hoofd Jeugdopleiding, 
scheidsrechters, teambegeleiders. Info bij Andries Bongers of Nico van Liehout 
 
Seniorencommissie; Gastheer/vrouw 1e elftal, scheidsrechtersbegeleider, scheidsrechters, wedstrijdsecretaris, 
materiaalbeheerder Info bij John Tiemens 
 
Exploitatiecommissie Barmedewerker(st)ers op de zaterdagmiddag en ochtend, donderdagavond, woensdagmiddag en 
avond en maandagavond, Keukenmedewerk(st)ers, schoonmaakmedewerk(st)ers.  Info bij Ben van Lieshout 
 
Onderhoudscommissie; Iedereen die een beetje handig is en/of specialistische kennis heeft van bepaalde apparatuur. 
Gaat met name om klein- en regulier onderhoud. Info bij Ben van Lieshout 
 
Sponsoring; Werving en het onderhouden van contacten met de sponsors Info bij Ed Jacobs 
 
Communicatie; Websitebeheer, verslaggeving, PR , Voetbal TV en social media Info bij Ben van Lieshout of Ed Jacobs  
 
Bestuurlijke functies; Voorzitter, penningmeester, kascommissieleden  Info bij Theo Das of Ed Jacobs 
 

 
Contributies              

              
Inmiddels heeft iedereen een betaalverzoek ontvangen voor het betalen van de 
jaarcontributie of een 1e termijn hiervan. We merken dat de betalingen hiervan achter 
blijven bij de verwachtingen. Ook de vereniging heeft echter zijn maandelijks vaste 
verplichtingen en daarom bij deze een dringende oproep aan alle leden die dit nog niet 
gedaan hebben, om  dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.  
 
Alvast bedankt voor de medewerking. Voor vragen over de contributie; neem contact op met John Tiemens, onze 
contributie administrateur, via ledenadministratie@svhoutwijk.nl  
 
 
 

 

 

 

 

Foto rechts: elke woensdagavond verzorgt de 

trainersstaf van de jeugd trainingen voor 

jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën. 

Foto links: en ’s avonds mogen de oudere 

senioren middels een onderlinge partij 

proberen wat zweet – en misschien een 

onsje gewicht – er af te trainen. Op veld 2 

werkt het nieuwe zaterdag 3 een intensieve 

training onder professionele begeleiding af 

(zij zijn nog jong…). 
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