
	

	

 
 

Agenda algemene ledenvergadering 2022 
Datum : 28 november 2022  
Locatie : Sportpark VFC, Sportlaan 130, Vlaardingen 
Aanvang : 20.00 uur 
 
 

1. Opening door voorzitter. 

2. Mededelingen en Binnengekomen post. 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 januari 2022. 

4. Jaarverslagen diverse bestuursleden en Sportiviteit & Respect  (bijlage 1 Technische zaken; 

bijlage 2 Wedstrijdzaken; bijlage 3 Sportiviteit & Respect). 

5. Jaarverslag van de penningmeester en kascommissie (bijlage 4 en 5). 

6. Vaststellen begroting. 

7. Samenstelling bestuur. 

Tussentijds afgetreden: Milton King 

  Herkiesbaar: 

  Wolter van de Graaf – Accommodatie  

  Dirk de Romph – Wedstrijdsecretariaat  

  Voorstel tot benoeming van nieuwe bestuursleden  
 
  Penningmeester:  Nigmet Akgul 
  Secretaris:  Rob Vermeer 

 
8. Verkiezing kascommissie. 

Rick Mostert ( max nog 1 jaar )  + 1 persoon  (nog nader in te vullen)    

9. Bestuursvoorstel:  

Contributie 2023 – 2024 

Werving Vrijwilligers  

10. Rondvraag  

11. Sluiting. 



	

	

Bijlage 1: Jaarverslag Technische zaken  
 

Sedert januari is het Technisch Hart, (Ed van der Lugt, Rob Robbemond en Wilfried Salomons) in 
een nieuwe samenstelling gestart om het totale beleid op voetbaltechnisch terrein te coördineren. 
Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de selectie teams, maar ook naar het recreatieve voetbal 
om dit in goede banen te leiden. 

De eerste periode is veel aandacht besteed aan het continueren van het senioren selectie voetbal 
op zondag. In de afdeling West II van de KNVB is het animo om op zondag te voetballen enorm 
afgenomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de ledenvergadering en na uitgebreide gesprekken met 
de spelers van de zondag-selectie en het aanstellen van een kwalitatief hoogstaande staf geslaagd. 
VFC beschikt op de zondag nog slechts over één prestatief team. Op dit moment draait het team 
onder leiding van Joren Tromp in een voornamelijk Brabantse afdeling in de top mee. 

Het prestatieve zaterdagvoetbal bestaat uit 2 teams. Beide uitkomend in de tweede klasse. Het 
eerste team heeft een heel goed seizoen gehad, dat leidde tot een afgetekend kampioenschap in 
de derde klasse. De twee!!! kampioenswedstrijden waren unieke evenementen op amateurvoetbal 
niveau. Met als slagroom op de taart het ‘Vlaardings Kampioenschap’. Het tweede team heeft met 
wisselend prestaties een plaats in de tweede klasse bemachtigd, waarbij de aspiraties toch nog een 
klasse hoger liggen. De succesvolle technische staf staat ook in seizoen 22-23 aan het roer. Door 
de prestaties en de sfeer zijn Het avondje VFC, Vak T en de Kwekkerdome zijn aan het vocabulaire 
toegevoegd. 

De Corona-periode heeft met name in de jeugdafdeling zijn littekens achtergelaten. Achter de 
schermen is er hard gewerkt om weer tot een stabiele situatie te komen, zoals deze voor de 
Corona-tijd ook de norm was bij VFC. Helaas zijn een aantal processen niet geheel vlekkeloos 
verlopen. Maar achter de schermen hebben Nico Zonne, Julian Roozendaal en Evan Mavris een 
hoop werk verricht, waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

Doelstellingen voor de komende periode 

· Het continueren van een prestatief team op de zondag. 

· Aanstellen van een HJO. Hoofd Jeugd Opleidingen 

· Stroomlijnen van de overgang van een groot aantal jeugdspelers naar het senioren voetbal. 

· Het continueren van Zaterdag 1 in de tweede klasse en een mogelijke promotie van Zaterdag 2 

· Het werken naar een goede balans tussen recreatief en prestatief voetbal in zowel de senioren- 
als de jeugdtak. Waarbij het zogenaamde twee dimensionaal beeld de leid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bijlage 2: Jaarverslag Wedstrijdzaken  
 
 

Gelukkig konden we weet starten met de competitie die het vorige seizoen in een sof eindigde 
zonder de competitie uit te spelen 

Wel werd er in de eerste helft van de competitie veel wedstrijden op het laatst uitgesteld of 
afgelast wegens corona. De competitie werd eind november toch weer stilgelegd en gelukkig na 
januari weer opgestart zodat we toch weer alles konden spelen. 

Dat leverde een aantal kampioenen op en wel JO 9-1, JO 14-2, JO 15-1, zo 2 en za 1. 

Het seizoen werd afgesloten met het Vlaardings Kampioenschap bij VFC wat de volgende winnaars 
van VFC opleverden. JO 7, JO 10, JO 15, JO 17, JO 19 en za1 

Helaas konden we het kampioenschap van zo 2 niet belonen met promotie naar de res 1 e klasse 
daar wij op zondag het seizoen 2022-2023 maar 1 prestatief konden opbrengen. 

Zoals al eerder vermeld vorig jaar deelt de KNVB de teams JO 13 t/m JO19 via teamindex in zodat 
wij wel klasse aan kunnen vragen maar zij anders kunnen beslissen, wat heel veel irritatie oplevert 
en wij wel vragen om herindelingen maar die gewoon niet gehonoreerd worden. 

Wij zijn ook blij dat we in het seizoen 2022-2023 nu op 6 teams uitkomen en er ook een MO 15 
team erbij hebben. Het aantal teams op zaterdag is nagenoeg gelijk gebleven. 

Tevens wil ik de ZOP ploegen op zaterdag en zondag hartelijk danken voor hun inzet vorig en dit 
seizoen. Ook de mensen die nu het wedstrijdsecretariaat bezetten op de zaterdagen ook hartelijk 
danken voor hun inzet. Natuurlijk kunnen deze groepen nog mensen gebruiken. 

Als laatste wil ik ook de scheidsrechters coördinatoren en scheidsrechters hartelijk danken voor 
hun inzet om de wedstrijden zo goed als mogelijk is te bemensen. Dat lukt niet altijd Wij komen 
scheidsrechters te kort en nieuwe kunnen we heel goed gebruiken. Zelfs bij de wedstrijden in de A 
categorie worden door de KNVB ook niet meer gevuld wat vroeger altijd wel was. 

Dirk de Romph 

Wedstrijdsecretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bijlage 3: Sportiviteit en Respect   
 
Commissie Sportiviteit & Respect 
 
Binnen VFC hebben we de commissie Sportiviteit en Respect. Deze commissie is het aanspreekpunt 
als het gaat om de normen en waarden die op en rond het veld gelden bij onze vereniging. De 
commissie houdt in de gaten of spelers, begeleiders en ouders respectvol met elkaar omgaan. 
 
In 2022 zijn er door de commissie S&R tot nu toe 12 meldingen ontvangen. Door de ‘corona-jaren’ 
2021 en 2020 is geen realistische vergelijking te trekken voor wat betreft de trend van het aantal 
meldingen. 
 
In 8 gevallen betrof het om (vermeend) onsportief gedrag van een VFC team tijdens een wedstrijd 
en was deze melding door de tegenstander gemaakt. Het betreffende team is hiervan op de hoogte 
gesteld. 
 
Van de overige vier meldingen heeft de commissie daadwerkelijk een zaak gemaakt; een geval van 
vandalisme op de Sportlaan, een geval waarbij er opzettelijk eigendommen van een tegenspeler 
vernield zouden zijn en twee zaken van ernstig agressief handelen door één en dezelfde 
jeugdspeler. In het laatste geval is in overleg met de ouders zijn lidmaatschap bij onze vereniging 
beëindigd. 
 
Door de normen en waarden van VFC onder aandacht te blijven brengen hopen wij dat VFC ook in 
de toekomst een vereniging blijft waar leden én gasten zich welkom en veilig voelen.	


