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Voorwoord 

Bijna een jaar geleden werd ik tijdens een bardienst in de bestuurskamer benaderd door Mat de Tombe met 
de vraag of ik zin en tijd had in het bestuur van UVS zitting te nemen als secretaris. Op dat moment was mijn 
eerste gedachte om vriendelijk te bedanken en de lieve man af te leiden door wat opzichtig zijn Affligem in 
te schenken en van onderwerp te veranderen. Niet wetende dat ik zijn volhoudendheid wat had 
onderschat… 
Na een aantal belletjes van zijn kant heb ik toch maar de tijd genomen om eens na te denken of deze nieuwe 
uitdaging zou passen en na wat over en weer met wat mensen te hebben gesproken heb ik aangegeven 
beschikbaar te zijn. Reden? De ambitie van het huidige bestuur, de voetbaltechnische visie, maar ook het 
plezier van mijn eigen zoon bij de jeugd hebben mij er toch van overtuigd dat ik misschien ook een nuttige 
bijdrage kon leveren aan deze toch zo mooie vereniging. En hoe mooi om dan ook nog meer ervaring op te 
doen, nieuwe mensen te leren kennen en je eigen ervaringen te kunnen delen! 
 
En nu zijn we bijna een jaar verder. Wat vliegt zo een jaar voorbij!  En nu maak ik voor het eerst een 
jaarverslag. Een verslag met aandacht voor de vele mooie en – helaas – ook minder mooie momenten van 
het afgelopen seizoen.  
 
Om met die laatste te beginnen: ik merk dat de vereniging nog steeds draait op te weinig vrijwilligers en dat 
de vaste vrijwilligers steeds meer op hun bordje krijgen. Groot respect dan ook voor mensen zoals Han, 
Sonja en Nico die altijd voor de vereniging (en mij!) klaarstaan. En complimenten aan de Werkgroep 
Vrijwilligers die zo haar best doet om de kantine en commissiekamer open te houden door het maken van 
roosterdiensten. Wat een werk is dat! Verder blijft de communicatie een aandachtspunt. Niet alleen tussen 
bestuur en de leden, maar ook tussen leden onderling. Te vaak hebben we als bestuur brandjes moeten 
blussen die voorkomen hadden kunnen worden als we gewoon met elkaar open en eerlijk hadden 
gecommuniceerd. En last but not least: laten we eens wat vaker denken in oplossingen! We kunnen zoveel 
meer met deze vereniging. 
 
Gelukkig leverde 2017/’18 ook veel positiefs, zoals de reorganisatie van de Onder- en Bovenbouw, de 
succesvolle invoering van de AVG, het VOG-beleid, en de digitalisering van alle verenigingsdocumenten. Ook 
sportief gezien ging het de vereniging voor de wind met een lange ongeslagen status van onze selectie en 
menig kampioenschappen van de jeugd die óók het hele jaar werden vermaakt door de inspanningen van de 
KidsClub. En financieel gezien gaat het ook goed: inmiddels is UVS een vitale voetbalclub,  de schulden zijn 
(grotendeels) weg en we kunnen zelfs voorzichtig kijken naar het broodnodig investeren in ons complex. Een 
financieel roerige tijd lijkt achter ons te liggen. 
 
Kortom, een bewogen jaar waar ik met tevredenheid op terugkijk. 
 
En persoonlijk? Ik ben blij dat ik de uitdaging ben aangegaan. Ik heb veel leuke nieuwe mensen leren kennen, 
leer iedere keer weer wat nieuws en UVS is en blijft een fantastische club met leuke leden, gedreven trainers 
en vrijwilligers en een bestuur dat van aanpakken weet. Niet slecht toch voor zo’n eerste jaar?  
 
Sportieve groet, 
 
Pascal van Es 
secretaris  
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1. Bestuurlijk-organisatorisch 

Huidige ledenbestand* 
 

Spelende leden Aantal 

Ukken 55 

JO9 81 

JO11 87 

JO13 85 

JO15 96 

JO17 88 

JO19 52 

Jeugd meisjes 15 

Senioren 139 

Senioren Vrouwen 16 

G-voetballers 26 

Niet-spelende leden 91 

    

TOTAAL 831 

 Peildatum 1 november 2018 

Algemeen bestuur 

Samenstelling bestuur 1 juli 2017 Samenstelling bestuur 1 juli 2018 Jaar aftreden 

Mat de Tombe, voorzitter Mat de Tombe, voorzitter 2019 

Hans Hoogeveen, penningmeester Hans Hoogeveen, penningmeester 2018 

Jos van Alphen, secretaris Pascal van Es, secretaris 2020 

André de Boer, jeugdvoorzitter André de Boer, jeugdvoorzitter 2018, heeft inmiddels bedankt 

Ron van der Weijden, PR vacant   

 
Op de ALV van 21 november 2018 staat er 1 herverkiezing open. De bestuursfuncties van jeugdvoorzitter en 
PR staan nog vacant. 

Agenda en BAL 
Het bestuur vergadert wekelijks op dinsdagavond. Zo ook het seizoen 2017-2018. Met ingang van 1 januari 
2018 kent het bestuur ook een agendavoering en een besluiten -en actiepuntenlijst (BAL). Over de periode 1 
januari 2018 tot heden zijn in totaal 114 actiepunten genoteerd waarvan er inmiddels 105 van zijn 
afgehandeld. Het aantal besluiten ligt sinds 1 januari 2018 op 63. 

UVS huisstijl correspondentie 
Met ingang van 1 januari 2018 heeft UVS een hernieuwde huisstijl voor interne en externe correspondentie. 
Dit om de professionaliteit en eenduidigheid richting, leden, sponsoren en andere (externe) partners te 
vergroten. 
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AVG 
Een zeer omvangrijke en belangrijke klus: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die 

geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus 

voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet 

houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, 

vrijwilligers en fans en krijgen zij meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.  

Het bestuur van UVS is tijdig en voortvarend aan de slag gegaan om aan alle AVG verplichtingen te voldoen 
en wij hebben onze vereniging AVG-bestendig gemaakt. Zo hebben wij onder andere: 
 

1. Bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die persoonsgegevens verwerken; 
2. Een verwerkingsregister aangelegd; 
3. Inschrijfformulieren aangepast, waarbij we de verwerking van bepaalde persoonsgegevens hebben 

beperkt en waarbij een privacy statement is opgenomen; 
4. Een toestemmingverklaring toegevoegd bij de aanvraag waarin aan leden expliciete goedkeuring 

wordt gevraagd of persoonsgegevens beschikbaar mogen zijn voor Lief&Leed pagina, Jubilea 
en/vermelding op social media; 

5. Onze beveiligingsmaatregelen bij opslag van persoonsgegevens geanalyseerd en waar nodig 
verbeterd; 

6. Een privacy statement gemaakt; 
7. Een nieuw protocol videobewaking gemaakt; 
8. Een verzoek raadpleging camerabeelden gemaakt; 
9. AVG in een notendop gemaakt: uitleg in hoofdlijnen voor vrijwilligers en medewerkers UVS. 

 
Door deze inspanningen heeft UVS een zogenaamde AVG-verklaring ontvangen van de Stichting AVG voor 
Verenigingen.  

Verenigingsdocumenten 
In het voorjaar van 2017 is gestart met het overzetten in de nieuwe huisstijl, updaten, en digitalisering van 
alle belangrijke verenigingsstukken, zoals: 
 

1. Statuten; 
2. Huishoudelijk reglement; 
3. Gedragsregels; 
4. Normen- en waardenbeleid; 
5. AVG-stukken; 
6. VOG-beleid; 
7. Aanmeldingsformulieren voor alle categorieën; 
8. Documenten Technische Commissie. 

 
Inmiddels zijn alle stukken gedigitaliseerd en worden deze altijd up-to date  gehouden. 
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Vrijwilligersbeleid 
In 2017 is experiment gestart met het draaien van "verplichte" bardiensten en diensten commissiekamer. 
Velen hebben daar positief op gereageerd en één of meerdere bardiensten op zich genomen. Na overleg 
met het bestuur is besloten om komend seizoen (2018-2019) weer te gaan werken met het indelen van 
ouders en leden voor een bardienst of dienst in de commissiekamer.  
 
De volgende spelregels gelden hierbij: 

 Per spelend kind word je één keer per seizoen ingedeeld voor een bardienst of 
commissiekamerdienst van 3 uur op zaterdag; 

 Ouders die al een andere substantiële vrijwilligerstaak op zich nemen, worden vrijgesteld van deze 
dienst. We hebben het hierbij over taken als: leider zijn van een jeugdteam, lid van een commissie, 
of bijvoorbeeld scheidsrechter bij meerdere teams. Kleinere taken die alleen gericht zijn op het eigen 
team, zoals af en toe de wastas meenemen, vlaggen/fluiten of rijden naar uitwedstrijden, tellen we 
niet mee; 

 Afmelden voor een dienst kan helaas niet, omdat we iedereen nodig hebben om het hele seizoen de 
bar te bemensen; 

 Zelf ruilen van een dienst is mogelijk en vaker een dienst draaien wordt zeer gewaardeerd; 
Tijdens alle diensten is altijd één vaste vrijwilliger aanwezig die kan helpen met inwerken en vragen kan 
beantwoorden. 
 
In het voorjaar van 2019 zal het beleid worden geëvalueerd door de Werkgroep Vrijwilligers en zal een 
advies m.b.t. dit beleid worden voorgelegd aan het bestuur. 

Rookvrije Vereniging 
Per 1 september 2017 is UVS (op weg naar) een rookvrije vereniging. Dit houdt in dat het niet langer is 
toegestaan te roken op en rond de velden. Roken is alleen toegestaan op het terras naast de kantine. 
Gebleken is dat de handhaving van deze regels lastig is: nog regelmatig wordt er gerookt op plaatsen waar 
dit niet is toegestaan. Inmiddels zijn er aanvullende mededelingenborden opgehangen en wordt er periodiek 
op de website aandacht voor gevraagd. Bij thuiswedstrijden van de selectie en tijdens toernooien wordt 
eveneens vaker omgeroepen dat roken slechts is toegestaan op het terras. 

VOG-beleid 
Voor het einde van het seizoen 2017-2018 heeft het bestuur een V.O.G.-beleid (verklaring omtrent gedrag) 
ontwikkeld. Alle trainers, (hoofd)leiders en vrijwilligers die direct werkzaam zijn met minderjarigen, zoals de 
KidsClub, moeten verplicht met ingang van het seizoen 2018/2019 een V.O.G. overleggen. Ook de TC en 
bestuursleden vallen hieronder. Het niet kunnen of willen overleggen van een V.O.G. houdt in dat de functie 
niet (meer) kan worden uitgeoefend of de taken niet (meer) kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van 
een V.O.G.-verklaring is gratis voor UVS aangezien wij voldoen aan de voorwaarden die geleden voor gratis 
afgifte: namelijk het voeren van aanvullend preventief beleid, zoals het hebben van een normen- en 
waardencommissie en een vertrouwenspersoon. 
 
Tot op heden zijn er 111 verzoeken door UVS klaargezet voor de bovengenoemde doelgroep. Van dat aantal 
zijn in totaal 105 V.O.G. aan de secretaris aangeboden. De andere 6 aanvragen zijn nog in procedure bij 
Dienst Justis. De V.O.G. is geldig voor de duur van 4 jaar. Hierbij wordt aangesloten bij het uitgangspunt die 
ook NOC*NSF hanteert. 
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2. Algemeen 
 

Grote Club Actie 
Na de inspanning van veel van onze leden bij de GCA in 2017 is een bedrag van € 5270,40 bijgeschreven op 
de rekening van UVS. Dat zijn 2196 verkochte loten door onze vereniging. Een mooi bedrag voor de eerste 
keer deelname door UVS. Van dit bedrag zijn nieuwe taktiekborden gekocht, maar zijn ook o.a. nieuwe 
ballenkarren, nieuwe loopladders, hesjes en nieuwe ballen aangeschaft. 

Accommodaties 
De (verouderde) accommodatie van UVS blijft de constantie aandacht hebben. Daarom is in juni 2018 gestart 
met het inrichten van een ballenhok, waar ieder team een eigen ballenkar heeft staan, aangevuld met 
loopladders, bidons, hesjes en ander trainingsmateriaal. Daarnaast is het voormalige vertrek van het Leidse 
Sportbedrijf omgetoverd in een trainershome, waar trainers elkaar kunnen ontmoeten en vergaderen. 
 
Naast de investering in bovengenoemde accommodaties heeft UVS sinds vorig seizoen een eigen aansluiting 
op het gasnetwerk. Een aansluiting die nodig was om meer inzicht te krijgen in het (eigen) verbruik en het 
terugdringen hiervan.  

Investeringen kantine 
Om de leden een breder assortiment te kunnen aanbieden én de kantine een meer professioneel karakter te 
laten krijgen zijn 2 DE koffiezetautomaten aangeschaft. Ook zijn een nieuwe vaatwasser, een nieuwe oven en 
nieuwe tostiapparaten gekocht. 

Activiteiten 
Naast veel activiteiten voor de jeugd (zie hoofdstuk 5. KidsClub) hebben er bij UVS meerdere sociale 
activiteiten plaatsgevonden, zoals de Vrijwilligersdag (deze keer een middag), De Foute Bingo, Kerst-Inn, 
Nieuwjaarsreceptie en live-muziek na de derby’s. Daarnaast heeft het bestuur besloten om het voor leden 
en maatschappelijke organisaties mogelijk te maken de businessruimte en kantine te huren. Hierdoor heeft 
in het seizoen 2017-2018 1 vergadering  VVE en 2 verjaardagen plaatsgevonden in de businessruimte. 

Overleg gemeente 
Met de gemeente is in het seizoen 2017-2018 veelvuldig contact geweest over diverse onderwerpen. Het 
hoofdonderwerp hierbij was wel de ontwikkeling Voetbal Vitaal en de toekomstplannen van de gemeente 
met het complex. Hoewel UVS door de gemeente aangemerkt wordt als een vitale voetbalvereniging lijkt een 
uitgewerkte visie m.b.t. de plannen voor de omgeving nog niet concreet.  
Daarnaast is met de gemeente veelvuldig overleg geweest over de aanschaf van een leuning op de tribune. 
De gemeente heeft hierbij aangegeven dat de tribune voldoet aan Europese kwaliteitseisen en dat de 
aanschaf hierdoor geheel voor rekening van UVS dient te komen. Ook op het verzoek een deel van de aanleg 
van de gasaansluiting voor haar rekening te nemen, heeft de gemeente (nog) niet positief gereageerd. Over 
beide onderwerpen is het bestuur van UVS nog in overleg met de gemeente. (UPDATE: de leuning gaat er 
komen; installatie gepland in de winterstop) 
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Voetbalshop.nl 
Met Voetbalshop.nl is een einde gekomen aan de eigenkledingshop van UVS en de samenwerking met Muta. 
Voetbalshop.nl is met ingang van het seizoen 2018-2019 de exclusieve kledingleverancier voor alle wedstrijd- 
en trainingskleding van UVS. Met Voetbalshop.nl heeft UVS een aantrekkelijk leveringscontract kunnen 
afspreken waarbij alle onderdelen van de nieuwe kledinglijn exclusief worden uitgeleverd door 
Voetbalshop.nl. Een speciale uitvoering van het officiële wedstrijdshirt en wedstrijdsokken is in 
samenwerking met de mensen van de kledingshop door Voetbalshop.nl exclusief ontworpen. 
Vanaf het seizoen 2018-2019 is de gehele UVS-kledinglijn uitsluitend online te bestellen. 

Maatschappelijk projecten 
Sinds jaar en dag wordt de accommodatie van UVS in gebruik genomen door en voor  diverse 
maatschappelijk projecten en organisaties. UVS is één van de voetbalverenigingen die een maatschappelijke 
participatie nastreeft. Door een samenwerking aan te gaan met de Stichting Life Goals maakt UVS gebruik 
van een nieuw initiatief: Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeente Leiden, 
voetbalvereniging UVS, Leiden Atletiek, het UWV, Life Goals Nederland, De Binnenvest, de Stichting Visie-R, 
de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o en de Stichting Onbeperkt Werkt, besloten om gebruik te maken 
van het aanbod van de gemeente Leiden. De gemeente stelde namelijk subsidie ter beschikking om opnieuw 
een project bij UVS vorm te geven. 
Medio maart 2018 is het nieuwe pilot-project van start gegaan en tot de zomervakantie werd er 1x in de 
week gesport. Life Goals Leiden biedt maatschappelijke sportprogramma’s aan voor kwetsbare mensen in 
Leiden. Helaas hebben ook in Leiden kwetsbare groepen nauwelijks toegang tot regulier sportaanbod en 
weten zij de weg naar de sportvereniging niet of nauwelijks te vinden. Juist voor kwetsbare groepen kan 
sport een geweldig instrument zijn om het leven weer op te pakken. 
Life Goals Leiden werkt samen met diverse lokale partners om zo het juiste sportaanbod op de specifieke 
behoefte van de doelgroep te kunnen afstemmen en aan te bieden.  Life Goals Leiden gaat voor duurzaam 
en structureel sportaanbod zorgen. Het Life Goals Programma staat onder begeleiding van Maatschappelijke 
Sportcoaches. In september is de tweede sessie gestart en vooralsnog wordt er een steeds grotere groep 
bereikt. En daar doen we het voor. Op woensdagmorgen vindt het sportgebeuren plaats. 

3. Voetbal(technisch) nieuws 

Prestaties jeugd 
In het seizoen 2017-2018 zijn er weer diverse teams van UVS kampioen geworden. Om er een paar te 
noemen: JO10-1, JO10-2 (op de laatste speeldag zonder te spelen en op doelsaldo), JO10-3 en de JO13-2 en 
JO13-3.  
 
De JO17-1 heeft een periodetitel gewonnen maar helaas geen promotie kunnen maken  en de JO19-1 heeft 
zich kunnen handhaven in de 4de divisie.  
 
We zijn ook afgelopen zomer naar Oxford geweest met een delegatie van de JO-15. Daar zijn onder meer 
trainingen gedaan samen met andere teams uit Oxford en is een wedstrijdje gespeeld. Uiteraard was er ook 
tijd voor het bezoeken van een paar bezienswaardigheden geweest in Oxford. Het was een zeer geslaagde 
week daar in Oxford. 
 
De groei van de Ukken zet gestaag door  waardoor ook de JO-9 en JO-10 groter worden. Daarentegen zijn er 
helaas twee JO-13 teams uiteen gevallen. 
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Prestatie Selectie 
In de eerste seizoenhelft waren de resultaten van UVS 1 erg afwisselend maar in december 2017 kwam de 
ommekeer en werd met een gedeelde 2e plaats de nacompetitie gehaald. Helaas verloren wij de eerste (uit) 
wedstrijd van de nacompetitie in de verlenging met 1-0 van Hellevoetsluis. 
Het elftal stond voor het 1e seizoen onder leiding van hoofdtrainer Stefan Roodakkers en assistent Berry 
Kralt. Zij werden bijgestaan door keeperstrainer Fabian Schouten, het vertrouwde leidersduo Michael Lamers 
en John Schmidt en de uitstekende medische verzorging van SMC en op zaterdag Maurice Groenendijk. 

Ons 2e elftal heeft het afgelopen seizoen een prima prestatie onder leiding van trainer Mike de Boer 
neergezet en eindigde op de 7e plaats.  
 
Kortom uiteindelijk een prima seizoen 2018-2019 voor de zaterdagselectie en mogelijk gemaakt door 
Hoofdsponsor Horesca Horecavo, de Business Club en vele andere sponsoren. Waarvoor dank! 

Reorganisatie Onder- en Bovenbouw 
UVS heeft als voetbalambitie dat de (selectie)teams van UVS voetballen op het hoogst haalbare niveau 
rekening houdend met de (financiële) mogelijkheden van de vereniging. Leidraad hierbij is het 
voetbalbeleidsplan dat onder meer gericht is op de opleiding van eigen jeugdspelers en het doorvoeren van 
een herkenbare UVS-voetbalstijl. 
De Technische Commissie (TC) heeft vorig seizoen nagedacht over een betere organisatiestructuur voor de 
jeugdopleiding. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde structuur die meer recht doet aan de continue 
groei en visie van UVS op het gebied van de eigen jeugdopleiding. 
Onderdeel van deze nieuwe structuur is het aanstellen van een Hoofd Opleiding Bovenbouw (HO-B) en een 
Hoofd Opleiding Onderbouw (HO-O) die in nauw overleg met de TC van UVS opereren en gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor alle (selectie)-elftallen en trainers in de categorieën JO-23 tot en met JO-4. 
 
Ten aanzien van de functie Hoofd Opleiding Bovenbouw is Henk Buyn benaderd, de voormalig  trainer van 
RCL 1. Hij is per 1 augustus 2018 verantwoordelijk voor de JO-17 tot en met JO-23. 
 
Aan Ties de Ruijsscher, eerder werkzaam als Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO), is gevraagd de rol van Hoofd 
Opleiding Onderbouw op zich te nemen, waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor alle selectie en niet-
selectie-elftallen en trainers in de categorieën JO-15 tot en met de ukken. 
 
Omdat Ties de Ruijsscher met ingang van het huidige seizoen verantwoordelijk is voor het 
verzorgen/coördineren van de trainingen in de categorie JO-15 tot en met de ukken is afscheid genomen van 
Ton Jenner, die de afgelopen seizoenen met zijn begeleiding de jeugd heeft getraind. 

Nieuwe spelvorm pupillen 
Seizoen 2017-2018 stond onder andere in het teken van de introductie van nieuwe spelvormen voor de 
pupillen JO-8 en JO-9 , waarbij voor het eerst 6 tegen 6 werd gespeeld. De eerste ervaringen zijn over het 
algemeen positief. Ook het vervangen van de scheidsrechters door spelbegeleiders heeft in dit eerste 
kennismakingsseizoen niet tot grote problemen geleid. Tevens was er aan het begin van het seizoen de 
introductie van het Digitale wedstrijdformulier (mDWF). 
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 4. G-afdeling 

Wedstrijden en trainingen 
UVS G1 deed met succes mee aan de KNVB-beker. Pas in de finale tegen het te sterke Delft werden ze 
geklopt. In de competitie speelden ze met wisselend succes. Derde en vijfde  in respectievelijk de najaars- en 
voorjaarsreeks. UVS G2 nam geen deel aan de bekercompetitie, maar het voetbalplezier tijdens de 
competitie was er niet minder om. Ieder doelpunt werd gevierd als een gewonnen wedstrijd.   
 
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. 

Toernooien 
Het 19e 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. Extra vermelding voor UVS G1 dat in de finale via strafschoppen van Quick Boys won. 
 
Verder werd door de G1 deelgenomen aan veldtoernooien in Heemstede (HBC) en Sassenheim (Teylingen). 

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 6 mei de busreis naar Rotterdam voor de wedstrijd 
Sparta – Heracles. Zoals de voorgaande bezoeken aan het sfeervolle Spangen, ook nu weer een prima 
ontvangst, mooi weer en een leuke wedstrijd. Terug op de Kikkerpolder, stond er een heerlijk chinees buffet 
klaar.  

Penaltybokaal 
Woensdag 16 mei 2018 werd naar een lange traditie de UVS Penaltybokaal gehouden. Het werd de beide 
selectiekeepers Edwin en Thijs weer behoorlijk lastig gemaakt. Van de in totaal 115 pingels, werden er maar 
liefst 58 benut. De poulewinnaars waren Hamid Adouch (G2) en Peter Huigsloot (G1). 
Peter was de uiteindelijke winnaar en mag een jaartje de wisselbeker op de kast zetten. 
Na de penalty’s volgde de prijsuitreiking in de kantine.  

UVS G-mixtoernooi 
Voor de 27ste 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 PSV en werd uitgereikt door Ger 
Rijsbergen, afgevaardigde van de Dirk Kuyt Foundation. Peter Huigsloot, speler van UVS G1, kreeg de Dick 
Kikkert Trofee plus oorkonde en werd daarmee de meest waardevolle speler van het seizoen. 
De Wil de Vos Trofee, prijs voor de beste keeper, ging naar Henk Neuteboom (Leidse Boys). De prijs werd 
uitgereikt door Willy de Vos, de weduwe van Wil. Tijdens dit slotfeest waren ook weer de discogangers van 
VTV Leiden en de diverse GVT’s (Gezins Vervangende Tehuizen) te gast. 

Einde samenwerkingsverband met VTV Leiden 
Sinds 1989 bestond deze samenwerking, die altijd in goede harmonie verliep. We maakten in de loop der tijd 
indien nodig gebruik van elkaars sterke punten.  
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Door vermindering van subsidies was VTV helaas genoodzaakt diverse activiteiten af te stoten. De sportclubs 
konden gelukkig worden ondergebracht bij de diverse verenigingen (schaatsen, korfbal en voetbal). Dus voor 
de deelnemers bleef alles bij het oude. Deze verandering is ingegaan per 1 juli 2018. 

Overig 
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. 

Tot slot  
Heel veel dank aan sponsors, begunstigers, chauffeurs, supporters, ouders, kantinemensen, kledingwassers, 
scheidsrechters voor alle gulle giften, hulp en inzet. 
Het begeleidingsteam bestond uit: Lucas Zirkzee, Fred Kempen, Sean van Gelder en Ruud Tönissen (trainers) 
en Bert Lastdrager, Bernhard v.d. Pols,  Herman Vermeer en Fred Beerenfenger (teambegeleiders/coaches). 

5. KidsClub 
 
In het seizoen 2017 – 2018 heeft de KidsClub een groot aantal evenementen en acties georganiseerd. Het 
seizoen is de magische grens van meer 1.000 deelnemers gepasseerd. Dat is een prestatie op zich aangezien 
de meeste activiteiten budgetneutraal, zichzelf bekostigend of low-cost zijn. In onderstaande tabel een 
overzicht van het afgelopen seizoen: 
 

Periode Activiteit Doelgroep Deelnemers 

Hele seizoen Pupil van de week O9 15 

Hele seizoen Wedstrijdmascottes Docos, RCL, Lugdunum O9 en Ukken 50 

Oktober 17 Taptoe Ukken t/m O13 150 

Oktober 17 Ajax Kids Tour O9 t/m O15 100 

November 17 Ukkenklaas Ukken 45 

November 17 Sinterklaas O9 O9 70 

Maart 18 ADO – NAC Ukken t/m O15 310 

April 18  ZZ Leiden – Apollo Amsterdam Ukken t/m O17 110 

Mei 18  Landelijk FIFA toernooi UVS O11 t/m O17 40 

Juni 18 UVS Sportdag Ukken t/m O11 160 

10 stuks  Ukken t/m O17 1.050 
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Commissie  
De commissie bestond dit jaar uit Drieske Mangnus, Fransine Boeff, Marieke Molmans, John van Duuren, Jos 
van Alphen, Leo Heijdra en Jan Erik Stijnman. Vaste hulpkrachten waren Christa van Roessel, Karianne 
Taminiau, Cees Kloosterman en Ties de Ruijsscher. 
 
Gedurende het seizoen hebben we vacatures geplaatst en daarop kwamen twee nieuwe commissieleden. 
Echter door ziekte en drukte zijn zij alweer teruggetreden.  

6. Financiën 
 
Hierbij wordt voor wat betreft de jaarrekening 2017-2018 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, Jos van Alphen, André de Boer, Ties de Ruijscher, Lucas Riethoven, Drieske 
Magnus, Jan Erik Stijnman en Nico Erades. Dame en heren, een extra bedankje is voor jullie op zijn plaats. 
 
 
 


