Jaarverslag Montfoort S.V.’19 seizoen 2019-2020
Inleiding
Het seizoen 2019–2020 is een seizoen geworden welke we niet snel zullen vergeten. Het is een
bijzonder, uitdagend en turbulent jaar geworden. Het eerste jaar van onze fusieclub waarin we met
zijn allen de schouders eronder moesten zetten om de nieuwe vereniging vorm te geven. Waarin een
start gemaakt moest worden om 2 verschillende clubculturen samen te smelten tot een nieuwe
clubcultuur. Heel veel leden, vrijwilligers en sponsoren hebben een bijdrage geleverd in de bouw van
deze nieuwe vereniging. Maar helaas werd de verdere bouw gruwelijk verstoord door het niet te
stoppen coronavirus. In maart 2020 kwamen we als land in een intelligente lockdown terecht wat
uiteindelijk ook heeft geresulteerd in het stopzetten van alle voetbalcompetities. Deze periode heeft
echter ook weer laten zien hoe snel we ons kunnen aanpassen. Velen hebben een bijdrage geleverd
om, binnen de steeds veranderende richtlijnen van het RIVM, de vereniging draaiende te houden om
er voor te zorgen dat we onze favoriete sport/hobby zoveel mogelijk konden blijven uitoefenen.
In dit jaarverslag kijken we verder terug op het seizoen 2019-2020 met een grote blijk van waardering
aan alle vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen. Enorm bedankt voor jullie enorme
inzet en flexibiliteit.

Jeugdvoetbal
In totaal telde de jeugdafdeling 51 jeugdvoetbalteams waaronder 8 meidenteams en 8 Champions
League teams. We hebben het dan over circa 550 jeugdspelers en circa 165 leiders en trainers die
actief zijn bij het jeugdvoetbal. Een hele organisatie dus.
Om alles rondom het jeugdvoetbal in goede banen te kunnen leiden is begin van het seizoen een
nieuwe samenstelling en structuur neergezet bestaande uit Voetbal Technische Commissie en
coördinatoren per cluster (clusters Bovenbouw, Middenbouw, Onderbouw, Meiden en Keepers).
Daarnaast een Hoofd Jeugdopleiding en Coördinator Jeugdopleiding.
Er is verder gewerkt aan een voetbalplan voor zowel selectie als niet-selectieteams, waarbij iedere
jeugdspeler zich op zijn/haar eigen niveau moet kunnen ontwikkelen. Corona heeft een enorme
impact gehad op 2e seizoenshelft. Na een onderbreking in maart/april konden we met de jeugd in mei
en juni gelukkig nog wel doortrainen. Echter, zonder wedstrijden, toernooitjes en teamafsluitingen
was het toch allemaal minder leuk.
Vlaggenschip JO19-1 heeft zich na de promotie in het seizoen 2018-2019 prima kunnen handhaven in
de 4e divisie (bovenin middenmoot). Daarnaast zijn vier jeugdspelers opgenomen in onze A-selectie
voor het seizoen 2020-2021. Een prima prestatie en helemaal in lijn met het fusieplan en
doelstellingen.
Hoofdjeugdtrainer Imad El Khannichy neemt, mede door drukke werk- en privéomstandigheden,
afscheid van Montfoort S.V.’19.
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Dat Montfoort S.V.’19 beschikt over prima jeugdopleiding en talentvolle spelers is duidelijk. Een speler
uit JO17-1 gaat naar FC Utrecht. Verder loopt een speler uit JO9 stage bij FC Utrecht en is een meisje
uit MO11 geselecteerd voor KNVB trainingen.
Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 is er voor gekozen niet meer te werken met Hoofd Jeugdopleiding
maar een samenwerking aan te gaan met voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek. We willen
hiermee de vele (jonge) trainers juist op het veld ondersteunen en het niveau van alle trainingen naar
een hoger niveau brengen. Breder opleiden en iedere speler een kans geven zich verder te kunnen
ontwikkelen is ons doel!

Seniorenvoetbal
Bij de senioren zijn we nog altijd op de zaterdag en de zondag actief. Met 2 zondag elftallen en 11 op
de zaterdag is het, naast het overvolle jeugdprogramma, veelal passen en meten. De indeling van onze
5 kunstgrasvelden en de kleedkamers geeft dan ook veel kopzorgen en is absoluut geen sinecure. Een
dikke pluim dus voor onze commissie wedstrijdzaken, die zich hierover ontfermt en gehoor probeert te
geven aan de wensen van vele mensen, is hierbij dan ook zeker op z’n plaats.
Een terugblik op het afgelopen, vroegtijdig afgebroken, seizoen leert ons dat er toch wel wat
potentiële kampioenschappen in rook zijn opgegaan. Zo stond het 7e elftal een straatlengte voor, het
5e stond op een verdienstelijke 2e plaats en was nog volop in strijd om het kampioenschap, evenals het
2e en de zondag 2 en 3. Het 6e, 4e, 3e,35+ en 1e elftal draaiden allen netjes in de middenmoot mee. Bij
de vrouwen waren de verschillen wat groter. 30+ was als enige al een tijd kampioen terwijl de 18+ en
de vrouwen 1 het zwaar hadden in de onderste regionen. Het eerste seizoen van het zaalvoetbalteam
eindigde op een verdienstelijke 4e positie. Montfoort S.V. ’19 JO-23, ons opleidingselftal met als doel
om jeugdige spelers te laten wennen aan het seniorenvoetbal, stond in de regiocompetitie op een
verdienstelijke 1e plek.
Het contract met de trainers van het 2e elftal werd verlengd en voor het 1e elftal werd
overeenstemming bereikt met trainer Theo de Boon, na het aangekondigde vertrek van trainer Bart
Schreuder.

Kledinglijn
De kledingcommissie heeft de nieuwe kledinglijn opgezet en spelers hebben het nieuwe tenue mogen
ontvangen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren.

Wedstrijdsecretariaat
Vanwege de locaties Noord (t/m O17) en Zuid (vanaf O19) hebben we op de zaterdagen 2
wedstrijdsecretariaten ingericht welke goed met elkaar samenwerken. Samen met een groep van
vaste dienstlopers heeft dit geleid tot het soepel verlopen van de zaterdag waarbij gemiddeld zo’n 26
thuiswedstrijden werden afgewerkt.
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Er zijn zoveel als mogelijk maatregelen genomen om de veiligheid voor vrijwilligers en bezoekers te
waarborgen in deze corona tijd.
Ondanks alle maatregelen, zoals gesloten kantines en het niet meer bijwonen van toeschouwers bij de
wedstrijden, is altijd geprobeerd om de begeleiders van de eigen vereniging en van de bezoekende
partij zo gastvrij mogelijk te ontvangen met een bakkie koffie en het maken van een praatje.

Kantine & Evenementen
Ook voor Kantine & Evenementen was seizoen 2019-2020 een hectisch jaar. Wij hadden te maken met
2 kantines die gerund moesten gaan worden: Noord de alcoholvrije jeugdkantine en Zuid de kantine
voor alle senioren en de O19 teams. Op Noord werd gewerkt met een vast team van barvrijwilligers
aangevuld met ouders van jeugdelftallen. Dit liep prima en ook de ouders vonden het leuk om te doen.
Op Zuid werd gewerkt met een roulerend vast team van bar/keukenmedewerkers. Dit was ook wel
nodig. Elke zaterdag was het volle bak, dit begon met onze Openingszaterdag. Iedere week was het
gezellig en bleven vele spelers en toeschouwers plakken.
Helaas kende de gezelligheid ook keerzijdes, zoals drank- en drugsgebruik. Door het nemen van
maatregelen en heldere communicatie hebben we dit kunnen indammen. Het blijft echter onze
aandacht houden.
Het nieuwe jaar hebben we nog kunnen inluiden met een druk bezochte nieuwjaarsreceptie.
Helaas was het ons niet gegund om vanwege corona het voetbalseizoen af te maken. Alle competities
werden na 31 maart stilgelegd. Dit betekende geen voetbal en ook de kantine niet meer open. Voor de
club had dit uiteraard tot gevolg dat er ook geen kantine-inkomsten meer binnenkwamen. Dit had niet
alleen direct effect op onze financiën, maar ook op de integratie binnen de club. De kantine is nu
eenmaal de sociale huiskamer van de vereniging.
Waar we als commissie in het seizoen nog mee te kampen hadden was een te kleine groep mensen
voor achter de bar en in de keuken. Het is niet alleen de zaterdag dat de kantine open is. Het is ook de
zondag, donderdagavond en dan nog vele avonden met oefenwedstrijden.

Jeugd Ontspanning Commissie (JOC)
Onderstaand een overzicht van activiteiten welke door het JOC zijn georganiseerd:
• Sinterklaasfeest in november
• Kerstactiviteit (JumpSquare)
• Bezoek wedstrijd FC Utrecht – Sparta
• Een jeugdteam is een keer in de spelersbus mee geweest met het 1e elftal naar een uitwedstrijd
• Bij de thuiswedstrijden werd de pupil van de week georganiseerd.
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Helaas zijn onderstaande geplande activiteiten vanwege corona geannuleerd:
• Paasbingo
• Avond4Daagse
• Activiteit voor de 14-17 jarige

Vrijwilligers
De meeste commissies zijn goed ingevuld alleen blijft het nog steeds een uitdaging om voldoende
mensen te vinden voor o.a. de schoonmaak, het fluiten, het dienstlopen en de bar- en keukendienst.
Bijna alle commissies en taken zijn omschreven. Deze omschrijvingen helpen ons om vacature teksten
op te stellen en potentiële nieuwe vrijwilligers inzicht te geven in taken en tijdsinvestering.
Het vrijwilligersbeleid is bijna klaar, belangrijkste uitgangspunt is dat lid zijn van Montfoort S.V.’19
vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. We verwachten van ieder lid en van iedere ouder/verzorger van
jeugdleden een vrijwillige bijdrage. Om dit beter te kunnen gaan organiseren hebben we een
abonnement afgesloten op de digitale vrijwilligerstool Club vrijwilligers van Sportlink. Door gebruik te
gaan maken van Club vrijwilligers hebben we alle vrijwilligers en taken in beeld, kunnen we
vrijwilligerstaken sneller en makkelijker gaan plannen, kunnen we eenvoudig met onze leden, ouders
en vrijwilligers gaan communiceren en hebben we straks inzicht in de vrijwilligerstaken per lid. Club
vrijwilligers is gekoppeld aan de voetbal.nl app. Heb je deze app nog niet, installeer deze dan alvast op
je telefoon. De voetbal.nl app wordt straks de Montfoort S.V.’19 app waarmee we met onze leden
gaan communiceren en waarmee leden inzicht krijgen in hun vrijwilligerstaken.
Club Vrijwilligers gaan we in het nieuwe seizoen introduceren en implementeren.
Binden en boeien van onze vrijwilligers is en blijft belangrijk. Een aantal zaken welke zijn opgepakt:
• Alle vrijwilligers hebben een digitale kerstkaart en uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel gehad
• Traktatie tijdens de week van de scheidsrechter
• De georganiseerde vrijwilligersavond kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan
• Filmpje “Groots door vrijwilligers” is gemaakt
• Positieve berichten over vrijwilligers in de nieuwsbrief en op social media

PR & Communicatie
Binnen de commissie PR & Communicatie zijn dit jaar stappen gezet om de communicatie binnen en
buiten de vereniging te verbeteren. Een aantal zaken welke we onder de aandacht willen brengen zijn:
• Bijna iedere maand is een nieuwsbrief uitgebracht met nieuws en zaken die binnen de vereniging
spelen
• Eerste editie van de presentatiegids
• Er zijn verbeteringen omtrent het te plaatsen nieuws. Niet alleen (bier)foto’s vanuit de kantine
worden nu geplaatst, maar ook veel meer foto’s en artikelen welke betrekking hebben op het
mooie spelletje dat voetbal heet.
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•

Afdeling communicatie is ook betrokken bij de aanschaf en de inrichting van de nieuwe
vrijwilligersmodule. Over de werking van de module in combinatie met de voetbal.nl app worden
de leden in het nieuwe seizoen verder geïnformeerd.

Sponsoring
Afgelopen jaar is de sponsorcommissie druk bezig geweest met het samenvoegen van de verschillende
sponsormogelijkheden van beide verenigingen. Er zijn nu verschillende sponsorpakketten beschikbaar
waaruit een keuze gemaakt kan worden:
• Kledingsponsor
• Hoofdsponsor
• Sponsor Platinum
• Sponsor Goud
• B2B clublid
• Subsponsor zilver
• Reclamebord sponsor
• Alle overige sponsoren

Gemeente
Het afgelopen jaar is veel contact geweest met de gemeente t.a.v. drugsproblematiek, corona,
verbouwing, uitplaatsing en velden. Onderstaand een aantal onderwerpen die het benoemen waard
zijn.
• De SBSH, onze beheerder van de kunstgrasvelden, heeft veel werk gezet om helderheid te
verschaffen over de vervanging van de oude kunstgrasvelden (veld 2 en veld 5). Tijdens de fusie
was nog niet duidelijk of de gemeente verantwoordelijk was voor het vervangen van deze velden.
Contractueel is nu aantoonbaar gemaakt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vervanging
van de velden en de voorbereidingen zijn door de gemeente in gang gezet.
• Tijdens de raadsvergadering van 06-07-2020 is het besluit genomen dat onze voetbalvereniging
niet wordt uitgeplaatst in verband met woningbouw. Hierdoor kunnen wij de plannen voor de
verbouwing van de kantine op locatie Noord op Sportpark Hofland voortzetten.

Verbouwing
De verbouwingcommissie heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding voor de
verbouwing van de kantine op locatie Noord:
• Uitwerking van de tekening bouwplan 1 vanuit het fusieplan met alle installaties welke
noodzakelijk zijn
• Obligatieplan uitgerold
• Begroting van de uitgewerkte tekeningen t.b.v. het bouwplan 1
• Gesprekken met de gemeente gevoerd, waarbij een flinke vertraging is opgetreden vanwege de
mogelijkheid tot uitplaatsing (5 maanden vertraging)
• Onderzoeken subsidie mogelijkheden
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Tijdens de ALV van 23-11-2020 zal de stand van zaken van de verbouwing aan de leden worden
gepresenteerd.

Jan van der Stoep overleden
Op zaterdag 2 mei 2020 bereikte ons het verdrietige bericht dat oud voorzitter en erelid van v.v.
Montfoort, Jan van der Stoep, op 73-jarige leeftijd is overleden. Daarnaast was Jan van der Stoep
jarenlang voorzitter van de SBSH.

Financieel
Ondanks het turbulente seizoen hebben we het seizoen financieel gezien gelukkig met een klein
positief resultaat kunnen afsluiten. Tijdens de ALV zal de penningmeester de cijfers aan de leden
presenteren.
Conform het fusieplan zijn we overgegaan op de automatisch incasso van de contributie en wordt er
meer en meer contactloos betaald. Veel leden hebben gebruik gemaakt van de automatische incasso
maar dit zal nog meer moeten worden gestimuleerd.

Het bestuur
Bij aanvang van het seizoen bestond het bestuur uit 9 bestuursleden en is Judy van de Berg, tijdens de
ALV van 28-11-2019 toegevoegd aan het bestuur voor de portefeuille vrijwilligerszaken.
Thierry Bek had voor de fusie reeds aangegeven dat hij de penningmeesters functie voor 1 seizoen zou
invullen. We zijn als bestuur op zoek gegaan naar een geschikte opvolger en zijn hier gelukkig in
geslaagd. Tijdens de ALV van 23-11-2020 zal Hans van der Stok formeel aan de leden worden
voorgedragen.
Voor ons als bestuur was het ook een enorm turbulent jaar. Wij zaten 1 keer per 2 weken met elkaar
rond de tafel of hadden een online vergadering. Er speelde iedere week wel iets waar snel op moest
worden geacteerd. De onderwerpen waar een besluit over genomen moest worden waren niet altijd
eenvoudig en zeker niet in een periode waar we vanwege corona ook moeilijk met een groep mensen
in gesprek konden gaan. Zo heeft de ogenschijnlijk eenvoudige discussie of een persoon van buiten
Montfoort wel of niet bij onze vereniging mag voetballen de nodige commotie opgeleverd wat heeft
geresulteerd in een oranje-witte-blauwe brillen discussie. Dit heeft helaas ook geresulteerd in een
opzegging van bestuurslid Jos van Wijngaarden die zich op dat moment niet kon vinden in het
genomen besluit door het bestuur. Na veel met elkaar gesproken te hebben is Jos teruggekeerd als
bestuurslid, echter zonder bevoegdheid om te stemmen tijdens een bestuursvergadering. Tijdens de
ALV van 23-11-2020 wordt Jos voorgedragen om weer volwaardig bestuurslid te worden.
Om discussies in de toekomst te voorkomen heeft de VTZ samen met het bestuur een aannamebeleid
selectieteams opgesteld welke tijdens de ALV van 23-11-2020 aan de leden ter goedkeuring wordt
aangeboden.
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Verder werden wij als bestuur eind maart geconfronteerd met de opzegging van Joke van Zon en Jan
Willem van Ede in verband met een verstoorde relatie binnen de Raad van Toezicht. Als bestuur
hebben wij nog onderzocht of een doorstart mogelijk was maar dat was helaas niet het geval. Als
bestuur konden wij dan ook niets anders dan de opzegging te accepteren waarbij het advies aan Jacco
van Lint was om zo snel als mogelijk op zoek te gaan naar een nieuw persoon om de Raad van Toezicht
aan te vullen. Deze zoektocht heeft gelukkig opgeleverd dat Boris van Seeters als aspirant Raad van
Toezicht is toegetreden. Formeel zal Boris van Seeters tijdens de ALV van 23-11-2020 als Raad van
Toezicht aan de leden worden voorgedragen.

Alles bij elkaar genomen en terugkijkend op het seizoen 2019-2020 kunnen we spreken over een zeer
turbulent seizoen waarbij wij als vereniging hebben aangetoond dat we het vermogen hebben om ons
aan te passen aan veranderde situaties. Veranderingen zijn vaak lastig maar het is mooi om te zien dat
heel veel mensen bereid zijn om hieraan mee te werken om Samen Verder te willen met deze mooie
vereniging. Nogmaals dank aan alle leden, vrijwilligers en sponsoren die zich inzetten voor de
vereniging.
Bestuur
Montfoort S.V.’19
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