
 

 

Jaarverslag OVC’85 2021-2022 

Hierbij het verslag van het OVC-bestuur over seizoen 2021-2022. Het seizoen loopt van 1 juli 2021 tot 

en met 30 juni 2022. 

Leden aantallen 

Het aantal leden dit seizoen bedroeg 803 (peildatum 31-12-2021). T.o.v. het seizoen 2020-2021 

(aantal leden 907) is het aantal leden met 104 gedaald. Belangrijkste reden voor de daling is het 

schonen van de ledenlijst van niet actieve leden.    

Het aantal spelende leden is 675. In onderstaand overzicht zijn per leeftijdscategorie de aantallen 

weergegeven. Het aantal spelende leden is t.o.v. het vorige seizoen met 11 gestegen 

Leden aantallen spelend 

2021-2022 Man Vrouw Totaal % 

Senioren 141 6 147 22% 

Junoren 186 72 258 38% 

Pupillen 217 13 230 34% 

Mini 39 1 40 6% 

Totaal 583 92 675 100% 

 86% 14% 100%  
 

 

2020-2021 Man Vrouw Totaal % 

Senioren 119 2 121 18% 

Junioren 196 51 247 37% 

Pupillen 222 24 246 37% 

Mini 46 4 50 8% 

Totaal 583 81 664 100% 

 88% 12% 100%  
 

Bron: Sportlink 

 

BESTUUR 

Algemene Ledenvergadering 

Dit seizoen heeft op 30 mei 2022 de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.    

De Nieuwjaarsreceptie heeft a.g.v. Corona begin 2022 niet plaatsgevonden. Er is als dank 

chocoladerepen langs gebracht.  

 



 
Bezetting bestuur 

Het bestuur van OVC’85 bestond uit de volgende leden: 

Voorzitter  Harm Wevers  

Secretaris  Josephine van de Maar  

    

 

Penningmeester  Wim Liet 

Bestuurslid ondersteunend Mirjam de Stigter  

Voetbal Technische Zaken Vacature 

Kleding    Hanneke van den Bent en Esther Willemsen  

Sponsoring   Vacature 

Vorming nieuw Bestuur 

Harm Wevers, Mirjam de Stigter, Josephine de Maar en Wim Liet zijn dit seizoen echt begonnen aan 

het verder vormgeven van de club OVC’85. Het seizoen is in kaart gebracht hoe de club er nu 

voorstaat en wat de eerste belangrijke zaken zijn die aangepakt moeten worden. In eerste instantie is 

het gelukt om de wedstrijdtafel te bemannen door middel van een poule van ouders die verdeeld is 

in drie verschillende shifts. Mirjam de Stigter is nu hoofdcoördinator van deze poule.  De bedoeling is 

dit uit te bereiden om de belasting zoveel mogelijk laag te houden. 

Harm, Mirjam, Josephine en Wim nemen namens OVC’85 ook nu deel in de Stichting Clubgebouw de 

Bilderberg. Mieke Arndts en Liesbeth Corbeek hebben per 1 januari 2022 hun werkzaamheden 

aangaande de kantine neergelegd. Ernest Willemsen en Jan Gerritsen hebben werkzaamheden van 

Mieke en Liesbeth overgenomen met daarnaast extra ondersteuning van Gert-Jan. Zij hebben de 

taken van de inkoop en technische dienst op zich genomen. Josephine zorgt nu voor het openen van 

de kantine en zal uitvraag doen naar ouders om ook een kantine-poule te vormen. Vooralsnog 

verloopt het openen van de kantine door Andra Vreeman, Eveline Maris en sinds februari helpt ook 

Annieck Trienekens mee. Het doel is om te zorgen voor altijd een vaste kracht gedurende de dag 

achter de bar. Maar vooralsnog is het fijn dat de kantine goed opgestart kan worden. 

 

Voetbal zaken 

Aantallen teams 

Het aantal teams dit seizoen bedroeg 46. Een minder dan het seizoen ervoor. In onderstaande tabel 

is dit per categorie weergegeven. Een aantal jeugdteams bestaan uit gemengde teams 

(jongens/meisjes).   

2021-2022 Man Vrouw Totaal % 

Senioren 6 0 6 13% 

Junioren 13 3 16 35% 

Pupillen 22 0 22 48% 

Mini 2 0 2 4% 

Totaal 43 3 46 100% 

 93% 7% 100%  
 



 
 

2020-2021 Man Vrouw Totaal % 

Senioren 5 0 5 11% 

Junioren 13 5 18 38% 

Pupillen 21 1 22 47% 

Mini 2 0 2 4% 

Totaal 41 6 47 100% 

 87% 13%   

     
Bron: Trainingsschema 

Voetbal  

Het 1e elftal van OVC’85 kwam dit seizoen voor het eerst uit in de 2e klasse Zaterdag District Oost. 

Het team stond onder leiding van Bastiaan Veldhuizen. Voor Bastiaan dit he tweede seizoen als 

hoofdtrainer van een 1e elftal. 

Dit seizoen is de zaalcompetitie in Renkum niet doorgegaan. Het pupillenkamp is wel doorgegaan.  

Wedstrijdtafel 

Nadat Arie Vellinga en Hans van den Driesschen vorig seizoen gestopt zijn met de wedstrijdtafel in de 

ochtend is deze door verschillende vrijwilligers en het bestuur ingevuld. Voor het nieuwe seizoen 

wordt nagedacht over een vast groep vrijwilligers die de wedstrijdtafel gaan bemensen.  

We zijn zeer verheugd dat Willem ter Haar de taak van wedstrijdsecretaris van Frans Kroon over 

wilde nemen. Frans Kroon heeft de kennis en kunde aan Willem overgedragen. Frans is door het 

bestuur bedankt voor zijn jarenlange inspanningen met bloemen, OVC voetbal en een oorkonde.  net 

Willem heeft er zijn eigen weg in kunnen vinden, maar merkt dat het toch een hele grote belasting 

voor hem is en zal het voor het volgende seizoen overdragen. 

 

Materialen  

Het is opvallend dat er niet altijd netjes omgegaan wordt met de verkregen materialen van de club. 

Ook het delen van de code van de ballenhok wordt soms vrij makkelijk verspreid aan de jeugd die op 

momenten dat er bijvoorbeeld geen training is toch met trainingsballen voetballen. Het bestuur is 

hier gedurende het jaar vaak over gestruikeld. De cijfercode van het ballenhok is opnieuw aangepast. 

Er wordt gekeken naar andere oplossingen.  

 

Corona 2021-2022 

Het seizoen heeft na een jaar corona toch ook weer te maken gehad met coronamaatregelen. De 

maatregelen zorgde er gelukkig wel voor dat er gespeeld kon blijven worden. Wel met een periode 

dat er na een bepaalde tijd niet meer getraind kon worden en er geen publiek langs de lijn mocht bij 

trainingen en wedstrijden. Door de maatregel is er onder andere een nieuw trainingsschema 

gemaakt. Teams kampte wel met regelmatig te korten door zieke spelers. En het bleek ook dat de 

maatregelen voor in de kantine niet te handhaven en te organiseren viel. Ook de gemeente is nog 

om raad gevraagd voor ondersteuning hiervoor, maar ook zij hadden niet de oplossing. 



 
 

Een aantal keer is een beroep gedaan op de financiële bijdrage van de overheid. Ook van de 

gemeente is een bijdrage ontvangen. De huur van de grasvelden is door de gemeente niet in 

rekening gebracht (nog dubbelcheck of deze ook niet komt).  

Hierbij wil het bestuur iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de opgelegde protocollen uit te 

voeren en het mogelijk heeft gemaakt om iedereen op en sportieve en veilige manier te laten 

voetballen.  

 

Vrijwilligers  

Een club kan niet zonder vrijwilligers. OVC kent ongeveer 200 vrijwilligers. Een groot deel van de 

vrijwilligers heeft een rol in de voetbalteams als trainer, coach, communicator, kledingouder, 

bardienst en wedstrijdtafel. Daarnaast is er een technische voetbalstaf en zijn er scheidsrechters. De 

commissies die genoemd kunnen werden zijn: Sponsorcommissie,  accommodatie/klusgroep, 

materialencommissie, kledingcommissie en een nieuw opgerichte activiteitencommissie. En ook de 

ledenadministratie willen we hierbij ook nog benoemen. 

Door middel van ‘OVC schoon’ willen we met vrijwilligers, met elkaar, zorg dragen voor het  terrein 

en in en om de accommodatie schoon houden. Dit wordt gelukkig ook door vrijwilligers opgepakt 

met soms teams die inspringen. Misschien iets om meer te stimuleren voor het volgend seizoen. Dit 

alles is allemaal broodnodig om de club te laten functioneren. Als dank voor al het vrijwilligerswerk 

hebben de activiteitencommissie en het bestuur als dank chocoladeletters rondgebracht. Dit werd 

zeer gewaardeerd door vele vrijwilligers.  

 

Spaaractie’s 

Het bestuur had zich aangemeld voor de AH actie ‘Voetbalpassie’ De leden hebben ongelooflijk veel  

gespaard voor de ovc-club met een bedrag van €1230,- Ook ‘De Grote Clubactie’ heeft ondanks de 

Corona een enorm bedrag opgeleverd; €5527,92,-   Als laatste is er bij de Rabo clubactie een mooi 

bedrag opgehaald. Al deze extra’s is ter besteding aan materialen en voor activiteiten van de 

activiteitencommissie.  

 

Accommodatie 

Gemeente/Velden 

Er is door de gemeente een rand geplaatst rondom het kunstgrasveld. Hiermee wordt beter 
voorkomen dat korrels buiten het veld terecht komen. Voetbalverenigingen zijn verplicht een 
dergelijke rand aan te brengen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat OVC via SESB zou bijdragen 
in de kosten. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten deze kosten zelf te nemen. Een mooie 
meevaller dus.   

Tijdens een storm in februari 2022 zijn bomen omgewaaid op veld F. Eén van de bomen heeft een 
pupillendoel kapot gemaakt. Dit doel is later vervangen voor een nieuw doel (via SESB). Op dat 
moment van de storm was gelukkig niemand aanwezig op de velden. 



 
 

Tijdens de vakantie zijn borden geplaatst met "Verboden toegang voor onbevoegden". Steeds vaker 
komt het voor dat door leden en niet-leden gebruik wordt gemaakt van het kunstgrasveld en de 
tribune buiten de reguliere tijden. Regelmatig wordt rommel/afval op de velden en de tribune 
aangetroffen. Ook als "gebruikers" worden aangesproken om rommel op te ruimen of gevraagd om 
te vertrekken dan gaat dit niet altijd op een gemoedelijke wijze. Soms moet de politie erbij gehaald 
worden. De gemeente (wethouder) is hierover geïnformeerd.       

 Kleedkamers 

Met een schoonmaakbedrijf zijn afspraken gemaakt om te kleedkamers schoon te houden. In het 

ballenhok is een camera geplaatst om zo beter toezicht te kunnen houden. Een aantal mankementen 

zijn besproken met de aannemer. Dit heeft nog niet geleid tot het verhelpen van de mankementen. 

 

Sponsoring  

Clean Mat Trucks uit Andelst was ook dit jaar weer hoofdsponsor. Naast sponsoring op 

borden/vlaggen stond de hoofdsponsor ook op het shirt van ons 1e elftal. Jansen Recycling is 

gevonden als sponsor voor de Jeugd. Zijn bedrijfsnaam staat op alle shirts. De bordensponsoring 

verliep via SESB. Met dat geld in SESB worden niet alleen de kosten voor het kunstgras betaald, maar 

ook bijvoorbeeld doelen en materialen voor OVC’85 aangeschaft en kosten voor de verbouwing 

betaald  Bij deze sponsoring heeft ook de ING-bank weer een bijdrage geleverd.     

 

Financieel 

Dit is opgenomen in een apart financieel jaarverslag. 
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