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Jaarverslag Montfoort S.V.’19 seizoen 2021-2022 
 

 

Inleiding 

Kort samengevat hebben we in het seizoen 2021–2022 nog te maken gehad met het coronavirus met 

daarbij de bijbehorende beperkende maatregelen. Maar ondanks dat kunnen we als voetbalvereniging 

ook terugkijken op een geslaagd voetbalseizoen waarin we het voetbalseizoen eindelijk hebben 

kunnen afmaken met vele kampioenen bij zowel jeugd als senioren. We hebben met elkaar in de 

kantine, de grootste huiskamer van Montfoort, weer mooie feesten kunnen vieren. Daarnaast hebben 

de leden met een overweldigende meerderheid van 95% van de stemmen voor de 

verbouwingsplannen van accommodatie Noord gestemd.  

 

In dit jaarverslag willen we kort terugkijken op het seizoen 2021-2022. Er is in het seizoen teveel 

gebeurd en gedaan om alles te benoemen maar hopelijk geeft het verslag een mooie weergave van 

het seizoen.  

 

Als bestuur willen we iedereen van vrijwilligers tot en met sponsoren enorm bedanken voor de 

enorme inzet en flexibiliteit in het afgelopen seizoen. Zonder hen is er geen voetbalvereniging, geen 

Montfoort Samen Verder. Dus enorm bedankt allemaal. 

 

Weer geen nieuwjaarsreceptie 

De geplande nieuwjaarreceptie van 08-01-2022 hebben we moeten annuleren vanwege het 

coronavirus. Helaas was er geen mogelijkheid voor leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren om 

lekker met elkaar bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Zal dit dan eindelijk in 

2023 wel gaan gebeuren? 

 

Voetbalzaken Jeugd 

De jeugdafdeling is het fundament van de vereniging. Met dank aan circa 150 coördinatoren, leiders 

en trainers kunnen we in het seizoen 2021-2022 circa 500 jongens en meiden in 45 jeugdteams heerlijk 

laten trainen en voetballen bij de mooiste club van de regio: Montfoort S.V.’19 (!). 

Voetbalzaken Jeugd is voor zowel “selectieteams” als “recreatieteams”. Voor zowel jongens als 

meiden (en natuurlijk keepers). Centraal staat dat iedere jeugdspeler zich op z’n eigen niveau moet 

kunnen ontwikkelen. Jeugdteams zijn ingedeeld op leeftijd en op niveau, maar natuurlijk blijft plezier 

in het voetballen de basis.  

We hebben stapjes gemaakt in de organisatie en het verder “professionaliseren” van de jeugdafdeling. 

Compliment aan de VTC en de Clusters die samen optrekken om al onze jeugdleden de zaterdag als 

leukste dag van de week te kunnen aanbieden. De VTC Jeugd (voetbaltechnische commissie) is met 

name verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken inclusief voetbalplanning. De Clusters 

(coördinatoren) zijn met name verantwoordelijk voor de algemene zaken en communicatie in de 

verschillende leeftijdsgroepen. 

In het seizoen 2021-2022 hebben we de succesvolle samenwerking met De Complete Techniek 

(Voetbalopleidingscentrum.nl) voortgezet. We hebben alle jeugdtrainers een jaarplan en digitaal 

trainingsprogramma kunnen aanbieden. Daarnaast was wekelijks op de trainingsavonden een 

professional op het veld aanwezig om onze jeugdtrainers te helpen en te begeleiden. Hiermee hebben 
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we alle jeugdspelers, op welk niveau dan ook, structureel goede en leuke trainingen kunnen 

aanbieden. 

We hebben ook een prachtige seizoen afsluiting kunnen organiseren met o.a. finale dag Champions 

League, huldiging van 12 kampioensteams en voetbalspringkussen event voor de jongste jeugd. We 

zijn ook trots op kampioenschappen in de Hoofdklasse van JO16-1 en JO14-1 en de promotie naar 

Divisie niveau. Op dit niveau willen we in de toekomst met selectieteams structureel spelen om 

zodoende talentvolle jeugdspelers klaar te stomen voor ons vlaggenschip in de 1e klasse. Ook hebben 

een aantal JO19-1 spelers hun debuut gemaakt in ons eerste elftal.  

Voor komend seizoen verwachten we verder stappen te kunnen maken. We zijn content met het 

binnenhalen van nieuwe hoofdjeugdtrainer JO19-1 (Jasper Heutink) en hoofdjeugdkeeperstrainer 

(Menno Vink). Verder is samenwerking met Voetbalopleidingscentrum.nl geïntensiveerd en zal naast 

een coachhandboek ook een aantal spelprincipes en spelregels worden uitgerold. Ook zien we 

potentie bij het Meiden voetbal en verwachten we daar stappen te kunnen maken (naast recreatie ook 

meer mogelijkheden voor het opzetten van selectieteams). 

 

Seniorenvoetbal 
Vorig seizoen zijn we met het eerste elftal netjes in de middenmoot geëindigd. Het tweede elftal is 

kampioen geworden en daarnaast zijn meerdere seniorenelftallen kampioen geworden. Dus 

voetbaltechnisch een mooi jaar voor de senioren. 

 

We hebben afscheid genomen van de trainer van het eerste elftal (Theo Boon) maar hebben een hele 

enthousiaste Gert Kruys gestrikt voor het 1ste elftal voor het seizoen 2022-2023. Jeroen en Andy zijn 

trainers gebleven van het tweede elftal en hiermee zijn we zeer content. 

 

Vanwege het feit dat veel lagere senioren elftallen kampioen zijn geworden is er ook een trend te zien. 

Veel leden willen met vrienden voetballen en gaan vroegtijdig uit de selectie wat erg jammer is voor 

alle energie welke zijzelf en ook de jeugdtrainers van de vereniging erin hebben gestoken. 

 

De voetbaltechnische commissie voor senioren is vorig jaar breder opgezet dan voorheen. Voor de 

selectie 1 en 2 hebben we totaal vijf personen die dit begeleiden en de kaders vaststellen voor de 

trainers conform het beleid van de club. Met een jaarplanning hebben ze gesprekken en evaluaties 

met de trainers, begeleiding en spelers.  

 

Daarnaast hebben we twee personen die de lagere elftallen bedienen. Zij zijn voor hen het 

aanspreekpunt en zorgen ervoor dat materialen voldoende aanwezig zijn en de randzaken om de 

elftallen goed zijn georganiseerd.  

 

We willen vanuit het gehele voetbaltechnisch deel van Montfoort S.V.’19, namelijk VTZ senioren en 

VTZ jeugd de voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging meer laten gaan leven. We gaan 

komend jaar het technisch beleidsplan van de fusie afstoffen en waar nodig vereenvoudigen zodat dit 

meer een levend document gaat worden. 
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Wedstrijdsecretariaat 
Op de locaties Noord en Zuid werken we nog steeds met 2 wedstrijdsecretariaten die goed met elkaar 

samenwerken. Om alle wedstrijden netjes te laten verlopen zijn diverse dienstlopers/gastheren op de 

zaterdag actief. Een hele operatie die vaak wordt onderschat. Het organiseren dat er voldoende 

dienstlopers/gastheren op beide locaties op de zaterdag aanwezig zijn blijft een zorg voor nu en in de 

toekomst en een hele uitdaging. De eerste voorbereidingen om het wedstrijdsecretariaat naar 1 

locatie voor jeugd en senioren te brengen zijn gedaan. Als de verbouwing op Noord gaat beginnen dan 

is immers het wedstrijdsecretariaat op Noord niet meer wenselijk/mogelijk.  

 

De Club van 100 heeft aangegeven om de dienstlopers/gastheren in het nieuw te steken. De bestelling 

is geplaatst voor een polo en een jack. Deze materialen zullen begin van het nieuwe seizoen worden 

aangeboden. Daarnaast heeft de Club van 100 hesjes in verschillende kleuren aangeboden voor de 

scheidsrechters zodat zij op het veld beter herkenbaar zijn. 

 

We moeten niet vergeten dat achter de schermen door een 2-tal personen wekelijks hard wordt 

gewerkt om alle wedstrijden en kleedkamers goed ingedeeld te krijgen. Dit is een hele klus die niet 

moet worden onderschat. 

 

Scheidsrechters 
Het is een groep die altijd wordt ondergewaardeerd maar we moeten enorm blij zijn met de vrijwillige 

scheidsrechters die we hebben. Zij zijn altijd bereid om op zaterdag en op doordeweekse wedstrijden 

hun wedstrijden te fluiten. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. 

 

Helaas hebben we wel moeten constateren dat spelers die zijn ingepland om een wedstrijd te fluiten 

niet altijd komen opdagen. Dit heeft enorm veel impact op het alsnog vinden van een scheidsrechter 

voor de betreffende wedstrijd. Het heeft soms zelfs geresulteerd in dat een wedstrijd wordt afgelast. 

Het betreft hier een verplichte vrijwilligerstaak voor spelers. Voor het seizoen 2022-2023 willen we 

hierop dan ook aanvullende maatregelen nemen om dit probleem zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Kantine & Evenementen 
Met een kleine onderbreking in de winterperiode zijn onze beide kantines het gehele seizoen open 

geweest. Dat was voor het eerst sinds de fusie en weer ouderwets genieten. Heerlijk weer een 3e helft 

met je teamgenoten, maar ook elkaar weer ontmoeten, een goed gesprek onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

Het was ook het eerste seizoen van de nieuwe evenementencommissie. Vol ambitie zijn zij destijds 

gestart met verschillende leden uit verschillende seniorenteams. In september 2021 uitte dit in de 

eerste Super Saturday, precies op de eerste dag dat vanuit de overheid het ook mocht om weer met 

grote groepen bij elkaar te zijn. Het werd een fantastische middag dat als één van de hoogtepunten 

van het vorige seizoen kan worden bestempeld. Daarna volgde nog diverse Super Saturdays die keer 

op keer erg druk bezocht werden en dat de evenementencommissie ook veel voldoening gaf.   

 

Eind maart 2022 hebben wij samen met Montfoort Hulp Oekraïne en STAM een evenement 

georganiseerd om geld op te halen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Montfoort zijn 

opgenomen. Een prachtige dag afgesloten met muziekoptredens van diverse regionale bandjes. 



 

   

Montfoort S.V.’19 Jaarverslag seizoen 2021-2022   Pagina 4 van 9 

 

 

In april 2022 zorgde de traditionele Playbackshow voor een bomvolle kantine. Dit evenement was 

natuurlijk bij het oude v.v. Montfoort al een enorme happening maar ook bij de nieuwe vereniging 

bleek dit een schot in de roos. De evenementencommissie hoopt volgend jaar op nog meer 

aanmeldingen waardoor we deze traditie nog jaren voort kunnen gaan zetten.  

 

In de maand mei 2022 was het de maand van de kampioensfeesten. Met maar liefst 6 seniorenteams 

en 12 jeugdteams die kampioen waren geworden begon je je af te vragen wanneer het geen feest was 

bij Montfoort S.V.’19. Al met al kan je dus goed stellen dat we kunnen terugzien op een prachtig en 

succesvol seizoen met veel Montfoortse gezelligheid in de kantine. 

Zonder de tomeloze inzet van de mensen achter de bar en de keuken was dit alles niet mogelijk 

geweest. Daarom alle complimenten aan dit team. 

 

Jeugd Ontspanning Commissie (JOC) 
In het seizoen 2021–2022 is het JOC weer erg druk geweest met het organiseren van diverse 

activiteiten voor onze jeugd. 

 

• Sinterklaas, 17-11-2021 

Alle 4/5 jarige, CL t/m MO/JO8 zijn uitgenodigd voor deze middag. Naast een kort ‘theater’stukje 

komt uiteraard Sinterklaas ook langs. De kinderen krijgen van Sinterklaas heerlijke pepernoten, 

een mandarijn (sponsoring Vlooswijk fruit) en een mooie handdoek met logo van  

Montfoort S.V. ’19. Bij de kinderen die afgemeld zijn doordat ze ziek waren/ in quarantaine zaten, 

is door de JOC leden een cadeau voor de deur gelegd. Dit werd zeer gewaardeerd. 

 

• Jumpsquare, 09-01-2022 

Door de corona-maatregelen is deze kerstactiviteit komen te vervallen.  

 

• Curling, februari 2022 

Deze activiteit werd georganiseerd voor de jeugd vanaf JO/MO 13, dit omdat de 

basisschoolkinderen al met school gaan. Veel teams hebben deze activiteit als een teamuitje 

gezien, waardoor meestal het hele team aanwezig was.  

 

• Paasbingo, 13-04-2022 

Georganiseerd voor 4/5 jarige, CL, MO/JO8 en 9 (oudere teams gaan naar FC Utrecht).  

 

• Wedstrijd FC Utrecht – FC Groningen, 22-03-2022 

Wordt georganiseerd voor de MO/JO 10-15 en is altijd een groot succes. Er wordt een eigen 

bijdrage gevraagd waarvoor ze een kaartje, krentenbol, drinken en een rol snoep ontvangen. Dit 

wordt op de zaterdag voor de wedstrijd door de coach opgehaald in de bestuurskamer. We 

hebben een gedeelte van de kaartjes gesponsord gekregen door Kiremko.  
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• Jumpsquare, 15-05-2022 

Aangezien deze activiteit in de kerstvakantie is geannuleerd i.v.m. de geldende coronamaatregelen 

hebben we besloten het in mei te organiseren voor de kinderen van JO/MO 9 t/m 13. 141 

aanmeldingen ontvangen voor deze activiteit. 

 

• Avond4Daagse, 31-05-2022- 04-06-2022 

Met de voetbal liep er een groep lopers mee met de 5 km (23 kinderen) en een groep met de 10 

km (39 kinderen). Elke avond stond het JOC met een standje onderweg waar de kinderen drinken 

en de ouders koffie/thee konden drinken met wat lekkers. Op vrijdag werd de medaille uitgereikt 

met een Montfoort S.V.’19 sleutelhanger met daaraan een knipkaart voor de kantine. Hier werd 

zeer enthousiast op gereageerd. 

 

PR & Communicatie 

Helaas heeft verantwoordelijk bestuurslid Gijs ten Hoeve vanwege privé omstandigheden zijn 

activiteiten binnen PR & Communicatie minder dan voorheen kunnen uitvoeren. De privé 

omstandigheden hebben hem doen besluiten om zijn werkzaamheden als bestuurslid tijdelijk neer te 

leggen. In augustus 2022 heeft Gijs aangegeven om definitief zijn bestuursfunctie neer te leggen. In de 

Algemene Ledenvergadering van 28-11-2022 zal afscheid van Gijs worden genomen. 

 

Een aantal zaken t.a.v. PR & Communicatie willen we onder de aandacht brengen: 

 

Presentatiegids 

Er is weer een mooie presentatiegids uitgebracht met aandacht voor jeugd, senioren en vrijwilligers. 

Hier is vanuit de vereniging weer positief op gereageerd. 

 

Sociale Media 

De kanalen Facebook, Website, Instagram en Twitter hebben allemaal een eigen doel en deels ook 

ander publiek. Op de verschillende kanalen is weer de nodige informatie verstrekt. De uitdaging 

waarvoor we als vereniging staan blijft het goed en tijdig communiceren. De juiste vorm hebben wij 

hier helaas nog niet in gevonden. 

 

Overige communicatie 

Ook in het seizoen 2021-2022 bleek dat Whatsapp goed bleek te werken. Elk team heeft zijn eigen 

team app. Berichten vanuit het bestuur of andere commissies konden snel via diverse coördinatoren 

naar de gehele vereniging gecommuniceerd worden. 

 

Sponsoring 

We hebben vorig jaar voor het eerst de selectie voorgesteld aan de Business-2-Business (B2B) leden. 

Dit hebben we gedaan op een donderdagavond na de training in de Commanderij. Daarna hebben we 

een hapje en een drankje gedaan bij De Heeren van Montfoort waar een mix ontstond tussen 

sponsoren en de selectie. 

 

We hadden als sponsorcommissie een avond georganiseerd voor alle sponsoren maar vanwege corona 

hebben we deze helaas moeten afzeggen. 
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De B2B hebben nog een gezellige dag in april 2022 gehad met de sponsoren bij Sparta op het Kasteel. 

Verder bedanken we alle sponsoren welke een bijdrage doen voor de club. 

 

Onderhoud 

Het sportpark wordt door de maandag morgenploeg en de onderhoudsploeg zeer goed bijgehouden 

en ziet er altijd keurig en verzorgd uit. Het is goed om te zien dat de vrijwilligers van Noord en Zuid nu 

als één team goed samenwerken. 

 

Daarnaast moeten we de SBSH niet vergeten die de coördinatie verzorgt van het beheer van de 

kunstgrasvelden en de groenvoorzieningen. Hierover hebben zij contacten met de onderhoudsploeg, 

leveranciers en de gemeente.  

 

Gemeente 

Begin 2022 hebben wij van de gemeente de goedkeuring gekregen voor de gemeentegarantie. Met 

deze garantie krijgen wij de mogelijkheid om op een relatief goedkope manier geld te lenen van een 

geldverstrekker.  

 

Verbouwing 

 

Update van de bouw 

Een turbulente fase inzake de verbouwing van de kantine ligt inmiddels achter ons. Het ontwerp (Plan 

3 | Model 3) en de uitgangspunten van de verbouwing zijn inmiddels bepaald en vastgesteld.  Op  

28-05-2022 hebben onze leden met 95% van de stemmen ingestemd voor de verbouwing van de 

kantine op locatie Noord. Plan 3 is hieronder afgebeeld. 
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Uitwerking aanvraag omgevingsvergunning 

Na de duidelijke uitslag hebben wij ‘groen licht’ gekregen om verder te gaan met de uitwerking.  

 

Het vervaardigen van bouwkundige tekeningen, diverse vervolgonderzoeken zijn reeds uitgewerkt of 

zijn uitgevoerd. Een spannend vervolgonderzoek voor flora en fauna was de mogelijke aanwezigheid 

van vleermuizen in en rondom het gebouw. Gelukkig zijn de resultaten positief (ze zitten er niet) en is 

de rapportage ook binnen. Momenteel wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De 

omgevingsvergunning wordt overigens aangevraagd voor het totaalplan.  

 

Hieronder te zien wat het totaalplan is. 

 
 

Inrichting kantine 

In de vernieuwde kantine zal er een andere look komen. Hiervoor is ook een commissie samengesteld. 

Zij houden zich bezig met keuken en inrichting van de kantine. Inmiddels is er ook een ontwerp 

gemaakt van de bar die in de kantine moet komen.  
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Begeleiding realisatie bouw 

In de afgelopen periode zijn we ook druk geweest met het samenstellen van de begeleiding voor de 

realisatie van de bouw. Inmiddels is deze groep grotendeels geformeerd en bestaat deze uit o.a. Kees 

Breedveld, Gijs Kuijf, Kees de Kamper, Ad Spruit en Edgar Vendrig. Deze groep gaat zich onder andere 

bezighouden met de planning, inkoop, contractvorming, voorbereiden en coördinatie van de bouw, 

etc.  

 

Planning 

We verwachten dat we begin 2023 kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering van de 

werkzaamheden met als doel om aan het begin van het seizoen 2023-2024 de verbouwde kantine in 

gebruik te kunnen nemen. 

 

Financieel 
Het seizoen 2021–2022 hebben we, zoals begroot, met een klein positief resultaat van circa 5000 euro 

kunnen afsluiten. Dit is iets beter dan begroot. Gelukkig viel de impact van corona mee op zowel 

sportief als financieel vlak. De kantine omzet heeft naast de stabiele sponsor en de contributie 

inkomsten voor een mooi resultaat gezorgd.  

 

We hebben wel te maken gehad met het feit dat de operationele kosten sterk zijn toegenomen door 

de gestegen prijzen van drank, voedsel maar vooral ook van gas en elektra. Hier zullen we als 

vereniging in de toekomst dus ook meer rekening mee moeten houden. 

 

Tijdens de ALV van 28-11-2022 wordt de begroting en het resultaat toegelicht door de 

penningmeester. Indien gewenst kunnen de financiële cijfers ook voorafgaand aan de ALV worden 

opgevraagd. 
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Het bestuur 
Bestuursleden Judy Callaars – Van den Berg (vrijwilligerszaken) en Gijs ten Hoeve (PR & Communicatie) 

hebben aangegeven om hun bestuursfunctie neer te leggen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van 28-11-2022 zal formeel afscheid van hen worden genomen. 

 

Het afgelopen jaar is gekeken hoe we het bestuur in de nabije toekomst anders in kunnen 

delen/vullen. Dit is helaas echter niet zo eenvoudig als het zou lijken. Vanaf het seizoen 2022–2023 zal 

in ieder geval invulling gegeven moeten gaan worden aan de vacature bij Voetbalzaken Senioren. 

 

Raad van Toezicht 

Wij hebben dit seizoen diverse keren met de Raad van Toezicht gesproken over verschillende zaken 

waaronder status verbouwing. Als bestuur kijken wij terug op een goede en prettige samenwerking. 

 

Afsluiting 

Alles bij elkaar kunnen we wat ons betreft terugkijken op een mooi voetbalseizoen. In het jaarverslag 

worden soms namen genoemd, maar dat betekent niet dat andere personen minder belangrijk zijn 

voor ons vereniging. Integendeel we hebben iedereen enorm hard nodig om de vereniging verder op 

te bouwen. Nogmaals dank aan alle leden, vrijwilligers, ouders en sponsoren voor hun inzet en 

bijdrage. En natuurlijk ook voor hun begrip, want wij zijn een vereniging en helaas lopen zaken soms 

anders dan gehoopt/verwacht. Maar ga met elkaar in gesprek zodat we elkaar beter begrijpen en met 

elkaar beter worden. We heten niet voor niets Montfoort Samen Verder. 

 

Bestuur 

Montfoort S.V.’19 


