JAARVERSLAG UVS 2018-2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Voetbalvereniging UVS, seizoen 2018-2019. Hierin blikken we terug op het
afgelopen seizoen; de teams en hun prestaties, de verschillende activiteiten en nieuws omtrent de
voetbalvereniging.
Veel leesplezier toegewenst!
Pascal van Es, secretaris
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1. Bestuurlijk-organisatorisch
Huidige ledenbestand*
Spelende leden
Ukken
JO9
JO11
JO13
JO15
JO17
JO19
Jeugd meisjes
Senioren
Senioren Vrouwen
G-voetballers

Aantal 2017/2018
55
81
87
85
96
88
52
15
139
16
26

Aantal 2018/2019
44
90
81
102
68
90
36
155
34
24

Niet-spelende leden

91

86

TOTAAL

831

810

•

Peildatum 15 oktober 2019

Algemeen bestuur
Samenstelling bestuur 1 juli 2018
Mat de Tombe, voorzitter
Hans Hoogeveen, penningmeester
Jos van Alphen, secretaris
André de Boer, jeugdvoorzitter

Samenstelling bestuur 1 juli 2019
Mat de Tombe, voorzitter
Hans Hoogeveen, penningmeester
Pascal van Es, secretaris
Jan Hodes, jeugdvoorzitter

Jaar aftreden
2019
2021
2020
2022

Agenda en BAL
Het bestuur vergadert wekelijks op dinsdagavond. Zo ook het seizoen 2018-2019. Met ingang van 1 januari
2018 kent het bestuur ook een agendavoering en een besluiten -en actiepuntenlijst (BAL). Over de periode 1
januari 2019 tot heden zijn in totaal 78 actiepunten genoteerd waarvan er inmiddels 72 van zijn
afgehandeld. Het aantal besluiten ligt sinds 1 januari 2019 op 45.
Vrijwilligersbeleid
In 2017 is experiment gestart met het draaien van "verplichte" bardiensten en diensten commissiekamer.
Veel leden hebben daar positief op gereageerd en één of meerdere bardiensten op zich genomen. Na
overleg met het bestuur is besloten om het seizoen 2018-2019 ook weer te gaan werken met het indelen
van ouders en leden voor een bardienst of dienst in de commissiekamer. Het beleid is in die zin ook verder
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ontwikkeld dat nieuwe leden bij aanmelding verplicht worden een vrijwilligerstaak te kiezen. Maken zij hierin
géén keuze, dan is het niet mogelijk het online aanmeldformulier te verzenden.
Vertrouwenspersoon
UVS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt
binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals
pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om
zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas ook momenten en
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Bij UVS willen wij dit
graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon is aangesteld:
Kitty van der Meij. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze
waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Naast Kitty is ook Jos van Alphen als
vertrouwenspersoon beschikbaar.
Over het seizoen 2018-2019 zijn er géén zaken aangemeld bij onze vertrouwenspersoon.
Jeugdraad
Weten wat er leeft binnen de vereniging en leden zoveel mogelijk betrekken bij alles wat er gebeurt binnen
UVS. En jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden laten meedenken, meepraten en meedoén over
wat wel of niet goed is voor de vereniging. Dat zijn voor het bestuur zeer belangrijke zaken.
In samenspraak met een aantal gemotiveerde trainers en ouders is zeer recentelijk een Jeugdraad opgericht.
Doelstelling van de Jeugdraad is om wensen en behoeften, maar ook knelpunten, die leven onder (ouders
van) jeugdspelers te monitoren en waar nodig gezamenlijk met de (ouders van de) jeugdspeler en bestuur
actief een oplossing voor te zoeken. De Jeugdraad zal ook dienen als klankbord bij het invoeren van
belangrijke beleidsveranderingen in de vereniging en zal verder een belangrijke rol spelen bij het versterken
van de participatie van (ouders van jeugdleden) bij de activiteiten van de vereniging. De Jeugdraad zal hierin
nauw samenwerken met onze Jeugdvoorzitter.
De Jeugdraad telt momenteel 9 leden afkomstig uit de trainersgroep, staf en ouders van jeugdleden.
Eén keer per 4 weken schuift een afgevaardigde van de Jeugdraad aan bij de bestuursvergadering.
Werkgroep Archief
Sinds begin maart van 2019 is een werkgroep bestaande uit Fred Beerenfenger, Hans Neuteboom, Aad en
Simon van Meijgaarden bezig om het UVS-archief opnieuw te ordenen en onder te brengen op een veilige,
droge plaats in het UVS-clubgebouw.
Via bemiddeling van de afdeling Archivistiek van de Hoge School Amsterdam kwamen zij in contact met Drs.
Nico van Horn, gepensioneerd archivaris van het Nationaal Archief in Den Haag, die bereid was om als
onbezoldigd adviseur mee te werken aan dit omvangrijke project.
Aanleiding voor de activiteiten van de werkgroep vormde de slechte staat waarin het UVS-archief zich
bevond. De UVS historie was ongeordend en nogal chaotisch ondergebracht in een van de kasten achter het
‘UVS-museum’, waar de negatieve werking van vocht duidelijk te merken was.
Als eerste werd het gehele archief ondergebracht op een andere plaats in het gebouw en werd een begin
gemaakt met het ordenen van de verschillende stukken.
Jammer genoeg kon niet meer alles een nieuwe plaats krijgen. Zo moest een oude kampioensvlag uit 1934
geheel verteerd afgevoerd worden naar de vuilniscontainer. Via de medewerking van het UVS-bestuur
konden vervolgens 2 nieuwe metalen kasten en een groot aantal zuurvrije dozen worden aangeschaft, die
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in de zomermaanden werden geleverd. Zij hebben een plaatsje gevonden in de ruimte achter de
commissiekamer.
De werkgroep komt inmiddels minimaal 1x per veertien dagen bij elkaar en is begonnen met het ordenen en
administreren van de clubbladen.
Inmiddels zijn alle exemplaren vanaf 1921 tot en met de laatste uitgave in 2013 in kaart gebracht. Het
voornemen bestaat om via de website lezers op te roepen ontbrekende nummers af te staan aan het UVSarchief. Als het oude archief na screening en ordening een plaatsje heeft gekregen op de nieuwe locatie
beschouwt de werkgroep dat als het behalen van de oorspronkelijke doelstelling.
Het archief behoeft ook nadien blijvende aandacht. Het is wenselijk om b.v. al het fotomateriaal op een
correcte wijze te administreren c.q. digitaliseren en zo mogelijk te voorzien van duiding. Tevens wil de
werkgroep nog wat nadere plannen uitwerken omtrent een deel van het archief dat niet noodzakelijk
bewaard hoeft te blijven. Gedacht kan b.v. worden aan een veiling, zo mogelijk in combinatie met een
reünie. De werkgroep zal dit nog nader uitwerken en de plannen voorleggen aan het bestuur.
Er zal ook ruimte moeten zijn voor het beheer en onderhoud van een digitaal archief. En tenslotte, een
belangrijk deel van ons archief (jubileumboeken en DVD’s) is ook al opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek
en bij het Erfgoed Leiden en omstreken.

2. Algemeen
UVS Club Brochure
Vanaf vandaag heeft UVS een eigen UVS Club Brochure. In deze brochure staan handige algemene
informatie en andere wetenswaardigheden over onze mooie vereniging. Zo kan iedereen hier informatie
vinden over bijvoorbeeld de voetbalvisie, -strategie en -filosofie van UVS. Ook wordt meer informatie
gegeven over o.a. de Kidsclub, G-voetbal, Club van 100 en worden de rechten&plichten duidelijk uitgelegd.
Alle noodzakelijke info in een overzichtelijk, modern en flashy jasje voorzien van mooie illustraties.
De digitale versie staat prominent bovenaan de website van UVS en is dus makkelijk raadpleegbaar.
Digitalisering aanmeldprocedure
Een andere grote wens van het bestuur was om afscheid nemen van de papieren inschrijfformulieren. Deze
waren inmiddels wel aangepast aan de nieuwe UVS huisstijl en voldeden inhoudelijk ook aan bijvoorbeeld de
AVG, maar bleken ook veel extra werk voor de ledenadministratie, hoofdleiders en secretaris met zich mee
te brengen. Laat staan dat de samenleving -en dus ook nieuwe leden- steeds meer vragen om online digitale
mogelijkheden, waarbij snel, makkelijk en veilig aanvragen kunnen worden ingediend en verwerkt. Afgelopen
seizoen is officieel afscheid genomen van de papieren formulieren en staat op de website ons nieuwe online
aanmeldformulier. Dit formulier is makkelijk in te vullen vanaf smartphone of computer en wordt na
verzending direct en automatisch naar het juiste mailadres van de ledenadministratie,
vrijwilligerscoördinator en de secretaris verzonden voor verdere verwerking. Ook de indiener ontvangt netjes
een ontvangbevestiging in zijn/haar mail.
Accommodaties
De (verouderde) accommodatie van UVS blijft de constantie aandacht hebben. Na inrichten van een
ballenhok in 2018, waar ieder team een eigen ballenkar heeft staan, aangevuld met loopladders, bidons,
hesjes en ander trainingsmateriaal is het voormalige vertrek van het Leidse Sportbedrijf omgetoverd in een
trainershome, waar trainers elkaar kunnen ontmoeten en vergaderen.

4

Afgelopen seizoen is ook het wedstrijdsecretariaat gerenoveerd. Voorzien van een nieuwe vloer, nieuw
schilderwerk, nieuwe verlichting en een nieuwe inrichting is deze ruimte weer klaar voor de toekomst.
Activiteiten
Naast veel activiteiten voor de jeugd hebben er bij UVS meerdere sociale activiteiten plaatsgevonden, zoals
de Vrijwilligersdag, het Winter Beerfest, de Kerst-Inn, Nieuwjaarsreceptie en live-muziek na de derby’s. Ook
hebben plaatsgevonden in de businessruimte en kantine, privé evenementen van leden, zoals receptie en
(kinder)verjaardagen en bijeenkomsten van VVE’s. De kantine is voor gebruik verhuurd aan o.a. de gemeente
Leiden.
Leuning tribune
Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar vorig seizoen is uiteindelijk de leuning op de tribune
geplaatst. Hoewel leuning? Uiteindelijk is ervoor gekozen om extra metalen treden te plaatsen naar een
reguliere opgang waardoor mensen die minder goed ter been zijn zich kunnen vasthouden aan de bestaande
reling.
Ondergrondse afvalcontainer
UVS heeft als eerste voetbalvereniging in Leiden een ondergrondse afvalcontainer. In samenwerking met de
gemeente Leiden de eerste kleine stap van onze vereniging naar verduurzaming van ons complex. Naast
duurzaam en milieuvriendelijk is een ondergronds afvalcontainer goedkoper in gebruik, voorkomt het
zwerfafval, is deze beter bestand tegen vandalisme en behoren nare geurtjes van overvolle (rol)containers
tot het verleden.
Florijn Incassobureau
Omdat is gebleken dat het aantal nog openstaande vorderingen ontoelaatbaar hoog was en de
betalingsdiscipline ronduit bedroevend is, heeft het bestuur besloten om vanaf seizoen 2018-2019 de inning
van niet betaalde contributie uit te besteden aan een incassobureau: Florijn incasso. Bij het niet betalen van
de contributie wordt het lid altijd eerst een verplichte (WIK) aanmaning gestuurd. Wordt niet binnen de
daarin gestelde termijn alsnog betaald, dan wordt de vordering doorgezet aan het incassobureau en zullen
zij de verdere vordering voor hun rekening nemen. Hierbij worden de bijkomende kosten verhaald op het lid.
Vanaf het moment dat de WIK-aanmaning wordt verstuurd is het lid ook niet langer toegestaan te trainen en
wedstrijden te spelen. Dit totdat het hele openstaande bedrag is betaald.
Is er niet betaald en worden de teamindelingen voor volgend seizoen bepaald, dan wordt het lid niet
meegenomen in de nieuwe teamindeling. Wordt er ná de teamindeling pas betaald, dan wordt bekeken of er
nog plaats is in een team. Dit kan inhouden dat pas laat in het seizoen een geschikt team kan worden
gevonden en dat het lid tot die tijd alleen maar kan trainen.
Het bestuur is erg tevreden over de samenwerking me Florijn incassobureau en de resultaten die zijn
behaald bij het alsnog innen van de contributie. In 66% van de gevallen is inmiddels door het lis betaald. In
de overige gevallen loopt er nog steeds een zaak via Florijn incasso, waarbij eventuele gerechtelijke stappen
niet worden uitgesloten.
Instagram en PR
Naast Twitter en Facebook is UVS afgelopen voorjaar ook gestart met een eigen Instagram account. Doel is
om de PR van UVS te vergroten en daarbij met name zich te richten op een jongere doelgroep dat zich veelal
op Instagram bevindt. Met inmiddels al 606 volgers en 113 berichten een account dat gestaag groeit.
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Verder is UVS zich meer gaan richten op de moderne PR, dat wil zeggen, meer gebruik maken van de digitale
mogelijkheden die er zijn, zoals het maken van promotievideo’s, oproepen en aankondigen via bewegend
beeld- en videomateriaal én meer gebruik makend van posters en zogeheten logo stings. Dit om UVS ook op
het gebied van PR vooruitstrevend te laten zijn en blijven.

3. Voetbal(technisch) nieuws
Damesvoetbal
Sinds vorig seizoen heeft UVS weer een Vrouwen 1. En wat voor één! Ongeslagen kampioen in het eerste
seizoen en daarmee proberen naar de tweede klasse is toch een uitstekende prestatie voor dit team.
Uiteraard zijn de kampioenen op juiste wijze gehuldigd met een feestmiddag met Livemuziek.
Ook had UVS het vorig seizoen een meisjesteam; de MO17. Dit team heeft helaas niet het seizoen kunnen
afmaken. Het relatief hoge aantal tuchtzaken, het ontbreken van juiste begeleiding en een zeer matige
contributie discipline heeft het bestuur doen besluiten het team uit de competitie te halen voor het huidige
seizoen waardoor het team helaas uit elkaar is gevallen.
Het seizoen 2018-2019 was ook het geboortejaar van een VR30+ team. Dit team, net als VR1, zeer
zelfvoorzienend, traint op woensdagavonden en doet inmiddels mee aan de VR30+ competitie op vrijdagen.
Prestaties jeugd
De Ukkenopkomst was vorig seizoen weer erg goed. Hierbij wordt uiteraard nog niet naar prestaties gekeken
maar is de opzet loopcoordinatie en techniek.
Na de start van het seizoen met 4 JO10 teams kwamen er enkele nieuwe aanmeldingen, en tijdens de eerste
wedstrijden bleek dat een aantal spelers niet goed ingedeeld waren. Daarom werden er tijdens de winterstop
wijzigingen doorgevoerd, en kwam er een JO10-5 bij. De JO10-1 ging na de winterstop in een JO11 competitie
spelen (JO11-6). Bij deze leeftijdscategorie wordt -net als bij de JO8 en JO9- geen stand bij gehouden.
Ook de JO11 startte met 4 teams. Ook hier waren er late aanmeldingen en dus werd JO11-5 toegevoegd.
Na de winterstop kwam JO11-6 daar bij (JO10-1).
JO11-1 draaide een mooi seizoen in de hoofdklasse, en zijn geëindigd op een 3e plek. Ook behaalden zij mooie
resultaten op toptoernooien.
JO11-2 had het lastig in de 1e klasse. Het duurde lang voordat ze hun draai gevonden hadden. In de laatste
speelrondes konden ze gelukkig de rode lantaarn overgeven aan een andere club.
JO11-3 begon in de 3e klasse, dat ging dusdanig goed dat ze overgezet werden naar de 2e klasse. In deze klasse
ging het team steeds mooier voetbal spelen, wat resulteerde in een knappe 2e plek.
JO11-4 startte in de 4e klasse. Dit was net iets te hoog gegrepen voor deze jongens, een klasse lager leverde een
plaats in de middenmoot op.
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De JO11-5 was een mix van oude spelers en nieuwe spelers bij UVS. Veelal ook spelers die nog niet eerder
gevoetbald hadden. Ze werden ingedeeld in de 7e klasse. Er bleek een groot niveau verschil te zijn waardoor er in
de winterstop enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk behaalden ze een 4e plek.
De JO11-6 moest eerst wennen aan het spel op een half veld, tegen oudere tegenstanders in de 3e klasse . Hoewel
ze vaak technisch beter waren, ontbrak het nog aan kracht. Al snel kregen ze door dat ze met goed samenspel
beter waren dan de tegenstanders. Ze eindigden knap op een 3e plaats.
De JO12 startte met 4 teams.
De JO12-1 speelde een speciale competitie voor teams uit 2007, op een heel veld. Dit was een pittig seizoen
waarin de spelers alvast konden wennen aan het grote veld en o.a. de buitenspelregel. Ze eindigden op een 6e
plek
De JO12-2 startte in de 2e klasse. Door o.a. blessures hadden ze een valse start, waardoor ze eigenlijk in de 3e
klasse geplaatst zouden worden. De laatste gewonnen wedstrijden gaven wel aan dat de 2e klasse de juiste plek
was.
De JO12-3 startte super in de 3e klasse, ze wonnen alles. Daardoor zouden ze in de 2e klasse geplaatst worden. De
leiders gaven zelf aan dat ze eigenlijk in die 3e klasse op het goede niveau zaten, en dat ze de overwinningen met
veel geluk hadden binnen gesleept.
Een onderlinge wedstrijd tussen JO12-2 en JO12-3 gaf het verwachtte verschil tussen beide teams aan. De JO12-2
won met duidelijke cijfers.
Er werd een verzoek bij de KNVB ingediend, om de teams in de huidige klasse te laten. Helaas was dat niet
mogelijk, dus heeft UVS zelf de teams omgewisseld. De JO12-2 bleef in de 2e klasse als JO12-3, en JO12-2 bleef in
de 3e klasse als JO12-2.
Dat dit een juiste beslissing was blijkt wel uit het feit dat de JO12-2 (2e klasse) kampioen werd, en de JO12-3 (3e
klasse) het jaar afsloot op een 3e plek.
JO12-4 speelden in de 4e klasse. Aanvankelijk waren er wat opstartproblemen. Enkele spelers kwamen niet
opdagen bij trainingen en/of wedstrijden, zonder melding. Na gesprekken en het toevoegen van een nieuw lid
ging het treintje lopen. Het seizoen werd feestelijk afgesloten met een kampioenschap,

De JO13-1 had een zwaar jaar maar is uiteindelijk toch 6de geworden in de 3de div.
De JO14-1 heeft het erg goed gedaan in de nieuwe 14-1 competitie met tegenstanders als Volendam en
Excelsior.
De JO15-1 heeft het seizoen lange tijd aan kop gestaan maar werd uiteindelijk 2de in de 2de divisie.
De JO 16-1 speelde een degelijk seizoen in de nieuwe 16-1 competitie.
De JO 17-1 begon goed aan het seizoen. Maar door gebrek aan genoeg spelers bij de 19-1 moesten er een
aantal spelers van de 17-1 doorschuiven naar de 19-1. De 17-1 bleef uiteindelijk wel nog boven de
degradatiestreep. De 19-1 pakte nog een periodetitel, maar promoveerde helaas niet.
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Prestatie Selectie
Het afgelopen seizoen startte UVS 1 goed en was lang de eerste periodetitel en de titel in zicht. Helaas is
beide niet gelukt en dat was toch wel teleurstellend.
UVS 2 is vroeg in het seizoen uit de competitie gehaald door spelers die vroegtijdig afhaakte en de kwaliteit
(verhouding) niet goed was. In april van het seizoen ervoor werd duidelijk dat de huidige groep van ZA2 een
vriendengroep ging vormen. Er is met man macht gewerkt om tot een kwalitatief goede groep te komen in
de zeer korte tijdspanne. Aan de aantallen kwamen wij wel maar de kwaliteit was niet in evenwicht en dat
ging zich wreken op de betere spelers. Helaas is toen het besluit genomen om UVS 2 uit de competitie te
halen en de overige spelers aan de eerste selectie toe te voegen. Er is gedurende het afgelopen seizoen veel
tijd gestoken om nieuwe spelers aan te trekken voor de zaterdagselectie (veel met een UVS verleden)
waarvan met een aantal spelers gedurende de afgelopen jaren altijd warm contact is gehouden. Wij mogen
met zijn allen trots zijn op zoals het nu zich laat aanzien goed gelukt is.
LAV finaledag
Op 15 juni vond de LAV finaledag plaats bij UVS. Daar gingen de teams van Voorschoten’97 en UVS bepalen
wie de Rabobank LAV Cup in 2019 mee naar huis mocht nemen. En dit jaar wilde de organisatie het net even
iets anders aanpakken en meer gaan voor een festival sfeer met foodtrucks op het terrein, buitenbarren én
een live band op een buitenpodium. Helaas gooide het zeer slechte weer roet in het eten: Het geplande Mini
Rabobank LAV Cup-toernooi en het G-voetbaltoernooi moesten helaas worden afgelast wegens
wateroverlast. De nacht ervoor had het dermate hard geregend dat alle velden onbespeelbaar bleken. Ook
zorgde de regenval voor wateroverlast op het terrein door overlopende kolken.
Met de hulp van alle aanwezige vrijwilligers is met man en macht geveegd, geboend en gehoosd om de dag
nog enigszins te redden. Waarvoor hulde. En geholpen door een flauw zonnetje in de middag kon men
alsnog genieten van het vrouwenteam de Beloften van ADO Den Haag dat het opnam tegen een
gelegenheidselftal LAV Vrouwen. Genieten van de finalewedstrijd was wellicht niet helemaal aan de orde:
UVS verloor de finale van Voorschoten ’97.

Funfacts
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4. G-afdeling
Wedstrijden en trainingen
Onze 2 teams deden met wisselend succes mee aan competitie- en bekerwedstrijden. Een probleem bij het
G-voetbal blijft de soms grote onderlinge niveauverschillen. Met name UVS G2 trof meestal een te sterke
tegenstander. Elke gescoorde goal werd dan ook dubbel en dwars gevierd.
De trainingen werden over het algemeen goed bezocht. Een uitgebreide trainersstaf zorgde weer voor goede
en afwisselende oefenstof. De trainingen waren, weer of geen weer, op woensdagavond van 19.00 tot 20.00
uur.
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Toernooien
Het 20ste Oliebollen-zaaltoernooi bij Rijnsburgse Boys in december vormde weer de welkome onderbreking
van de winterstop. Leuke wedstrijden, voor iedereen een medaille, gezelligheid, muziek en natuurlijk
oliebollen. Opnieuw behaalde UVS G1 een mooie 1ste plaats.
Bezoek eredivisiewedstrijd
Sinds vele jaren bezoeken spelers, begeleiders, vrijwilligers, begunstigers en sponsors aan het eind van het
seizoen een eredivisiewedstrijd. Dit jaar ging op zondag 13 april de busreis weer een keer naar Alkmaar voor
de wedstrijd AZ – ADO Den Haag. Zoals de voorgaande bezoeken aan AZ, ook nu weer een prima ontvangst
en een leuke wedstrijd.
Penaltybokaal
Woensdag 15 mei werd naar een lange traditie de UVS Penaltybokaal gehouden. Het werd de beide
selectiekeepers Niels en Jesse weer behoorlijk lastig gemaakt. Van de in totaal 120 pingels, werd maar liefst
de helft benut.
Barend, Tim en Michel werden de 3 groepswinnaars. Michel werd uiteindelijk eerste.
Een nieuw onderdeel was de schiet-snelheidsmeter.
Hier won Tim met een topsnelheid van 91 (!) kilometer per uur.
Michel mag een jaartje de wisselbeker op de kast zetten.
Na afloop volgde de prijsuitreiking met een drankje.
UVS G-mixtoernooi
Voor de 28ste keer werd dit super gezellige toernooi gehouden. Net zoals vorig jaar ook nu weer op
zaterdagmiddag.
De Johan Kwestro Wisselbokaal ging naar het team van Ajax en werd uitgereikt door Wil Kwestro, de
weduwe van Johan. Casper Schoot, speler van UVS G2, kreeg de Dick Kikkert Trofee plus oorkonde en werd
daarmee de meest waardevolle speler van het seizoen. De prijs werd uitgereikt door Ingrid Kraaijenoord, de
dochter van Dick.
De Wil de Vos Trofee, prijs voor de beste keeper, ging naar Lorenzo v.d. Berg (keeper van UVS G1). De prijs
werd uitgereikt door Daniëlle en Stefan de Vos, de dochter en zoon van Wil.
Tijdens dit slotfeest waren ook weer de discogangers van VTV Leiden en de diverse GVT’s (Gezins
Vervangende Tehuizen) te gast.
Marco Akerboom en zijn team zorgde weer voor een spetterend muziekfeest. Met dank ook aan Nick
Scheffer die weer de benodigde apparatuur beschikbaar stelde.
Algemeen
Ook dit seizoen konden we weer een beroep doen op de veelal jarenlange trouwe sponsors en begunstigers,
waardoor we opnieuw “onze eigen broek” konden ophouden en voor de doelgroep ook buiten het reguliere
beker- en competitievoetbal de nodige activiteiten konden organiseren.
We blijven als G-afdeling groeien. Ook waar het gaat om verjonging. Echter de stap naar een 3e team achten
we niet verantwoord. Hiervoor moeten er nog wat spelers bij komen, maar op de eerste plaats zijn daar de
randvoorwaarden, zoals begeleiding (2 man per team, zoals nu), vervoer, trainers, bardienst op de
woensdagavond (trainingsavond). Dus, extra handjes zijn altijd welkom.
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Tot slot: heel veel dank aan sponsors, begunstigers, chauffeurs, supporters, ouders, kantinemensen,
kledingwassers, scheidsrechters voor alle gulle gaven, hulp en inzet.
Het begeleidingsteam bestond uit: Lucas Zirkzee, Fred Kempen, Rosanne Mulder en Cas Noyon (trainers) en
Bert Lastdrager, Bernhard v.d. Pols, Herman Vermeer en Fred Beerenfenger (teambegeleiders/coaches).

5. Jeugdactiviteiten
In het seizoen 2018 – 2019 is er weer een groot aantal evenementen en acties georganiseerd naast het
bekende jaarlijkse Kikkerpoldertoernooi en het Ben de Ruijsscher toernooi.
Periode
Hele seizoen
Oktober 18
November 18
November 18
Maart 19
Mei 19
Juni 19
Augustus 19

Activiteit
Pupil van de week
Taptoe
Ukkenklaas
Sinterklaas O9
Wedstrijd bezoek ADO
Ajax Clinic
UVS Sportdag
ADO Sportkamp

Doelgroep
O9
Ukken t/m O13
Ukken
O9
t/m O15
O11 t/m O17
Ukken t/m O11

6. Financiën
Hierbij wordt voor wat betreft de jaarrekening 2018-2019 en de begroting verwezen naar het verslag van de
kascommissie en de penningsmeester.

7. Nawoord
Bij de totstandkoming van een jaarverslag loop je altijd het risico mensen of zaken te vergeten. Namens het
bestuur kan ik zeggen dat het bestuur iedereen, die zich inzet voor onze vereniging, ontzettend dankbaar is
en de inzet enorm wordt gewaardeerd. De totstandkoming van dit jaarverslag is mede te danken aan de
input van Fred Beerenfenger, Sjaak van Es, Ties de Ruijscher, Henk Buijn, Lucas Riethoven, Nico Erades en
Simon van Meijgaarden. Een extra bedankje is voor jullie op zijn plaats.
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