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Hoofdbestuur 
 
Het bestuur had het seizoen 2019-2020 de volgende samenstelling: 

Functie Naam 

Voorzitter Robert Oolbekkink 

Secretaris Janine Brand 

Penningmeester Marco Solen 

Lid, namens jeugdcommissie Arno Reusink 

Lid, namens sponsorcommissie Gerard Heck 

Lid, namens kantine commissie Rene van de Vegte 

 
Marco is in de ALV van oktober 2017 gekozen. In oktober 2018 werden Robert, Janine, Arno, René en 
Gerard herverkozen in de algemene ledenvergadering. In de loop van het seizoen 2019-2020 is Nancy 
Meinders mee gaan draaien in het hoofdbestuur.  
 
De aanspreekpunten van het bestuur voor het seizoen 2018-2019 waren: 

Functie Naam 

Jeugdcommissie Arno Reusink 

Activiteitencommissie Jan Beltman / Dennis Krikkink 

Sponsorcommissie Gerard Heck 

Kantinecommissie René van de Vegte / Nancy Meinders 

Seniorencommissie Albert Meerman 

Financiële commissie Marco Solen 

Kleding commissie Christel Kuper 

Websitecommissie Kevin Bijma 

Zaalvoetbal Eelco van der Wal 

Ledenadministratie René van der Meer 

VOJAC Max Scheperman 

Technische zaken Rob Keijzer 

Wedstrijdsecretaris Jan Beltman / René van der Meer 

Scheidsrechters Tijmen Traanman / Erik Paalman 

Consul Gerrit Soer 

 
Ledenaantallen: 

      2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2018  2019  2020 

Totaal     671  676  693  698  725  743  722  720  734  763 

Spelend     464  461  468  478  499  494  479  472  481  501 

Niet-spelend  207  215  225  220  226  248  243  248  253  262 

Senioren 

  
heren  184  189  202  212  218  166  186  236  237  226 

   dames  18  19  15  20  28  26  15  13  13  26 

Junioren  heren  69  74  84  87  98  117  110  89  89  97 

   dames  21  20  23  18  21  19  1  0  0  6* 

Pupillen  heren  163  147  132  126  125  122  130  130  131  111** 

   dames  9  12  12  15  9  7  5  6  12  18 

Futsal     52  70  80  95  87  83  68  65  38  39 

Van 2017 zijn geen gegevens bekend (alleen futsal: 67). 
* Spelen bij de senioren (vrouwen elftal). 
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** Aandachtspunt is de instroom jongste jeugd welke ver achter blijft de laatste 18 maanden. 
 
Ontwikkelingen 
Dit jaarverslag kan niet anders starten dan aandacht te besteden aan COVID-19 (het coronavirus). Wij 
leven mee met allen die getroffen zijn door dit virus. Heel de wereld en zo ook onze vereniging werd 
in de ban gehouden door de grootschalige uitbraak van dit virus. Het voetbalseizoen wordt stilgelegd 
en er waren geen kampioenen te benoemen. De verenging ging op slot en er werd niet meer 
getraind en ook de kantine werd gesloten. In de loop van de zomer werd weer mogelijk en keerde 
het voetbal- en verenigingsplezier weer terug op ons Meermanskamp. De maatregelen zullen de 
komende periode met het verloop van de verspreiding van het virus mee blijven schuiven. Als 
verenging proberen wij hier zo goed mogelijk mee om te gaan, wij vragen jullie aller begrip en 
medewerking.  We zijn alle leden en in het bijzonder ook de sponsoren die ons zijn blijven steunen in 
deze tijd zeer dankbaar. Wij realiseren dat ook onder de leden en sponsoren mensen zijn dit in zwaar 
(financieel) weer zitten.  
 
De functies in het hoofdbestuur waren in het seizoen 2019-2020 goed bezet. In oktober 2018 werd 
het bestuur grotendeels herverkozen en in het jaar daarvoor is de penningmeester benoemd. In de 
loop van het seizoen is Nancy Meinders mee gaan draaien in het hoofdbestuur. Daarbij is de afspraak 
gemaakt dat zij deelneemt als lid met het taakveld vrijwilligers. Gezien haar ervaring met de 
kantinecommissie sluit dit mooi aan. Voor het aankomend seizoen is Nancy verkiesbaar waardoor zij 
formeel opgenomen wordt in het hoofdbestuur. Janine Brand neemt afscheid tijdens de algemene 
ledenvergadering 2020 als secretaris van de vereniging. Sinds 2012 heeft Janine deel uitgemaakt van 
het hoofdbestuur. Daarmee is de functie van secretaris vacant.  
 
Het afgelopen seizoen is het hekwerk rondom ons sportpark Meermanskamp vervangen. Ook is de 
parkeerplaats op nieuw ingericht door de gemeente na veler verzoek van onze leden. De 
bestuurskamer is opgeknapt met onder andere een nieuwe vloer en nieuw meubilair. Met deze 
laatste vernieuwingen zijn alle ruimten van Meermanskamp gerenoveerd en in de rood-zwarte 
clubkleuren gestoken. Een prachtige sportpark waar we met zijn allen trots op mogen zijn.  
 
Nu veel van de voorzieningen zijn opgeknapt kijkt het bestuur ook naar andere zaken, zoals energie 
zuinige maatregelen. Vorige ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gekregen van de leden 
om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Inmiddels zijn de plannen voor LED-verlichting voor de 
velden en zonnepanelen gereed. Deze plannen worden gepresenteerd in de algemene 
ledenvergadering van 2020.   
 
De voorbereiding voor ‘100 jaar Holten’ liepen door. Een mooi programma is in elkaar gezet dat 
tijdens de nieuwjaarsreceptie werd gepresenteerd. De eerste activiteit ‘bingoletti’ kon binnen de 
maatregelen doorgang vinden. Zo ook de opening van het seizoen op 20 september. Voor de rest van 
het seizoen blijft het afwachten wat wel en niet kan in het kader van COVID-19. Ideeën zijn er in ieder 
geval genoeg binnen onze commissie 100 jaar Holten.  
 
De vrijwilligers die elke keer weer klaar staan willen wij heel hartelijk bedanken voor de inzet! We 
merken helaas ook dat het steeds moeilijk wordt om vrijwilligersfuncties ingevuld te krijgen. Dit doet 
zich eigenlijk over de hele breedte voor, trainers, leiders, commissieleden, kantine, noem maar op. 
Onze vrijwilligers zijn een enorme trots voor de club. Wij hopen ook de komende seizoenen op basis 
van vrijwilligheid te kunnen blijven verenigen.  
 
Wij wensen iedereen veel plezier en succes, en bovenal een goede gezondheid, in het nieuwe 
seizoen! 
 
Met roodzwarte groet, 
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Bestuur VV Holten  
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Jeugdcommissie  
 
Samenstelling jeugdcommissie  
De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit:  

Arno Reusink (jeugdvoorzitter), vacature (jeugdsecretaris), Rene van der Meer, (wedstrijdsecretaris 
jeugd), Ron Hulleman (jeugdcoördinator JO19, JO17 en JO15) en Rob Keijzer (voorzitter Technische 
commissie), Dennis van Wieringen (jeugdcoördinator JO13, JO12, JO11, JO10, JO9 en JO8 ), Rene van 
der Meer (JO7 en inloopgroep), Max Scheperman (VOJAC), Martin Scheperman (keepers-
coördinator) en jeugdscheidsrechterscoördinator Vacature, interim Arno Reusink. 

 
De VOJAC bestond in het seizoen 2019-2020 uit: 
Max Scheperman, Luc Dalemans, Roy Tempelman, Mirre van der Vegte, Bas Bronsvoort, Tess 
Scheperman, Bart Overmeen, Gijs Martens, Joris Overmeen, Dylan Schuppert, Jeroen Nijland, Rick 
Pasman en Yordi Landeweerd. 
 
Teams 
Het seizoen 2019-2020 is gestart met de volgende teams: 
Elftallen: JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO13-1, JO13-2, JO13-3. 
Achttallen: JO12-1, JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO10-1G, JO10-2, JO10-3. 
Zestallen: JO9-1, JO9-2, JO9-3M, JO8-, JO8-2, JO8-3G. 
Viertallen: JO7-1  
Naast de teams hebben we het hele seizoen ook de inloopgroep, waar de allerjongsten kennis 
kunnen maken met de voetbal.  
 
Kampioenschappen zijn behaald door: 

 Najaarscompetitie: JO15-1 

Het seizoen 2019-2020 was een raar seizoen met een abrupt einde in maart door de Covid-19 crisis. 
Nadat we in normale omstandigheden de najaarscompetities hadden afgerond met een 
kampioenschap voor de JO15-1, werd de voorjaars en bekercompetitie halverwege maart bruut 
afgebroken door een sportieve lock down i.v.m. Corona. Ondanks de onzekere tijden is er toch nog 
wel een ander sportief lichtpuntje te noteren. Komend seizoen zal bijna de voltallige JO19-1 
doorstromen naar de senioren, dit gaat ervoor zorgen dat vooral Holten 1 en 2 een forse 
kwaliteitsinjectie gaan krijgen. 
 
Activiteiten  
Door de Jeugdcommissie en de VOJAC zijn dit seizoen weer een aantal goed -bezochte -activiteiten 
georganiseerd voor de jeugdleden: 

 Verloting jeugd 

 Jeugdleidersbijeenkomst 

 Frits Paule Cup 

 Sinterklaasmiddag 

 Kerstzaalvoetbaltoernooi 

 JO11 en JO10-mix toernooi 

 Oudejaarstoernooi 

 Allard van Bruggentoernooi 

 Kinderbingo 

 VTT toernooi 
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Ontwikkelingen 
VV Holten wil graag de continuïteit voor de komende jaren waarborgen. Daarom is het belangrijk dat 
we de taken binnen de Jeugdcommissie en Technische Commissies breder kunnen verdelen, zodat 
we er voor kunnen zorgen dat alle teams en trainers de aandacht krijgen die ze nodig zijn.  
 
Sportieve doelstellingen voor komend seizoen 
Wat het prestatievoetbal betreft staat de ontwikkeling van spelers voorop, hier hoort voetballen 
onder weerstand bij. De JO19-1 mikt op een plek in de (sub)top van de 2e klasse en hoopt komend 
voorjaar te kunnen spelen in de 1e Klasse. De JO17-1 gaat voor het kampioenschap in de 1e Klasse. De 
JO15-1 en de JO13-1 willen beide graag mee draaien in de (sub)top van de de 1e klasse Bij de overige 
pupillenselectieteams spelend in 1e of 2e klasse staat de ontwikkeling van spelers voorop. Voor alle 
overige jeugdteams geld dat we zeker bezig zijn met de ontwikkeling van de spelers, echter plezier is 
een factor die bij deze groep voorop staat.  
 
Het belangrijkste punt op dit moment is dat we met al onze leden gezond blijven en dat we hopelijk 
onze wedstrijden kunnen blijven spelen tijdens de Corona crisis. Ik hoop dan ook dat we t.z.t. weer 
vrij kunnen voetballen met publiek zonder alle Covid19 beperkingen.  
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Technische commissie 
 
Samenstelling commissie 
Ook in het seizoen 2019-2020 heeft de technische commissie gefunctioneerd vanuit de 
jeugdcommissie. Dit omdat de samenstelling van beide commissies nagenoeg gelijk is. Rob Keijzer is 
de voorzitter van de technische commissie. Voor de verdere samenstelling verwijs ik u naar de 
weergave van de samenstelling van de jeugdcommissie in het vorige hoofdstuk. 
 
Techniek en beleid wordt als agendapunt behandeld binnen de jeugdcommissie vergadering. Indien 
nodig, bij de start en afronding van het seizoen, wordt hiervoor een aparte vergadering belegd. 
 
Teams 
De technische commissie richt zich op het 1e en 2e seniorenteam en alle elftallen van de 
jeugdelftallen. Waarvan het eerste elftal, tot JO10, per leeftijdsklasse als selectieteam gezien mag 
worden. In de toekomst hopen we ook de meeste tweede elftallen als selectieteam te kunnen 
samenstellen.  
 
We proberen voor alle elftallen dezelfde voorwaarden te scheppen. Dat betekent een trainer, leiders, 
schappelijke trainingstijden, 1x in de week trainen op het kunstgrasveld en goed materiaal. Daar 
heeft elk elftal evenveel recht op. 
 
Over het afgelopen seizoen valt weinig te zeggen omdat Covid 19 roet in het ten gooide. Holten 1 
deed meet voor het kampioenschap en ook Holten 2 deed mee voor de bovenste plekken en 
periodetitels. Hopelijk kunnen ze in het volgend seizoen deze lijn doortrekken. 
 
De prestaties van de jeugdelftallen zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. 
 
Ontwikkelingen 
Voor het seizoen 2020-2021 zal Richard van Dellen de A-selectie weer gaan trainen. De doelstelling 
blijft boven in de 4e klasse mee doen en promotie af te dwingen naar de 3e klasse. Hopelijk 
rechtstreeks en anders via de nacompetitie. Dat zou dan ook voldoen aan de doelstelling in het 
beleidsplan. Ook zal hij jongere spelers moeten gaan inpassen. 

 
Voor Tom Hofman, trainer van Holten 2, is de doelstelling om zich te handhaven in de 3e klasse. 
Maar ook hier zal er worden doorgeslecteerd en hopelijk doen ook zij mee voor de bovenste plekken.     
De TC heeft hier alle vertrouwen in. 
 
In het nieuwe seizoen hebben we voor Holten 3 ook een betaalde trainer, Andre Kukolja. Want ook 

deze groep is talentvol en kan in de toekomst de hogere elftallen van impulsen voorzien. 

Voor de jeugdelftallen hebben we goede trainers kunnen regelen. Voor alle elftallen geldt dat 
opleiding de doelstelling is. Dit zal gepaard gaan met winnen en verliezen. De selectie elftallen,    
JO19-1 tot JO10-1, hebben nog een extra doelstelling.  
• Voor de JO19-1 begint in de 2e klasse en probeert, door goede resultaten, na de winterstop in de 

1e klasse te komen.  
• Voor de JO17-1 is bovenin meedraaien in de 1e klasse de uitdaging. En, als het mogelijk is, ook 

na de winterstop de stap omhoog zetten. 
• JO15-1 heeft een mooie uitdaging in de 1e klasse. Meedraaien in de middenmoot is de 

doelstelling. 
• De JO13-1 zal gaan spelen in de 1e klasse. Hopelijk kunnen ze daar goede resultaten behalen. 

Het grootste deel van de selectie speelt voor het eerst op een groot veld. Dus een hele 
uitdaging.  



  Jaarverslag V.V. Holten 2019-2020 

  Pagina 9 

• En de JO11-1 gaat het proberen in de 2e klasse. Door de nieuwe seizoen indeling, 4 keer een 
kwartaal, is de uitdaging om steeds bij de bovenste mee te doen. 

 
Ook gaan we door met Holten O21. Zij zullen weer een aantal wedstrijden spelen tegen andere 
verenigingen uit de omgeving. Deze selectie staat onder begeleiding van Tjerk van de Mei.  
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Senioren commissie 
 
Samenstelling commissie 
De seniorencommissie bestond in het seizoen 2019- 2020 uit:  
Albert Meerman (voorzitter), Henk Knapen, Jeroen Schorfhaar, Jan Beunk, Marco Solen, Jan Beltman, 
Wilfried Stegeman, Henk Knapen, Jan Herman ten Velde en Edwin IJspeerd, Robert Oolbekkink, 
Tijmen Traanman en  Jan Beltman (wedstrijdsecretaris).Tijmen Traanman is dit seizoen de 
scheidsrechter coördinator dit in samen werking met Jan Beltman. 
 
Invloed COVID-19 
Bij de meeste verenigingen wordt er - al dan niet op anderhalve meter van elkaar - weer volop 
gevoetbald. De afgelopen maand is de  VV Holten keihard  aan de slag gegaan om samen met de 
gemeenten hun voetbalactiviteiten ‘coronaproof’ te maken. En dat allemaal in een seizoen dat zo 
voortvarend voor een heleboel teams binnen van de  VV Holten van start ging. Ook geldt dat voor de 
senioren commisse die ook begon aan een seizoen met wel 14 elftallen. De groei zat er aardig in en 
dat moeten we houden zo. 
 
Teams 
Het seizoen 2019-2020 is gestart met de volgende elftallen: 
Holten 1, Holten 2, Holten 3, Holten 4, Holten 5, Holten 6, Holten 7, Holten 8, Holten 2 zaterdag. 
Hiernaast werd aan de aan de competitie deelgenomen door 1 vrouwen elftal, 1 vrouwen zevental 
en drie 45+ teams. 
 
Holten zaterdag 2 stond dit jaar onder de bezielende leiding van Jeroen Schorfhaar. Een elftal 
bestaande uit diverse mannen die ook nog in verschillende teams op zondag kunnen en willen 
spelen. De zaterdag staat voor hun hoog in het vaandel, alhoewel ze dit jaar wel erg wisselend 
speelden maar zij moeste ook een abrupt einde maken aan de competitie. 
 
Holten 3 heeft een redelijk tot goed seizoen achter de rug, deze jonge ploeg heeft een pluim 
verdiend. Ze speelden naar hun kunnen en soms daar boven maar ze waren er altijd en met plezier 
en dat is een plus punt voor deze ploeg. Ze hadden helaas geen vaste leider. Dit werd opgelost met 
ouders en met mensen binnen onze vereniging die deze jongens door het jaar begeleid hebben. 
Maar ook zij haalden het einde niet van de competitie. 
 
Holten 4 deed wat het moest doen in deze klasse. Ze werden geen  kampioen in de vijfde klasse, zij 
stonden wel boven aan maar hier geld het zelfde corona maakte er een vervroegd einde aan. 
 
Holten 5 had een redelijk seizoen. Met ups en downs wel is waar maar toch bleef het elftal in zichzelf 
geloven. Met mooie overwinningen en soms nare nederlagen, speelden zij met veel vreugde en inzet 
Het spel en de resultaten waren niet altijd goed maar toch hielden zij de moed. Met name Wilfried 
Stegeman zorgde voor een goed verloop van het seizoen. Maar ook hier speelde het corana virus 
voor een abrupt einde. 
 
Holten 6 heeft en moeilijk seizoen achter de rug met veel blessures, daardoor werd het voor de ploeg 
van Edwin ijspeerd niet een heel makkelijk seizoen. Maar de ploeg richtte zich op en zorgde voor een 
reeks goede wedstrijden die werden afgewisseld met zeer matige wedstrijden. Ze brachten het 
seizoen tot een goed einde. 
 
Holten 7 speelde een matig seizoen, de jonge ploeg bleef knap over eind, de ploeg hield altijd plezier 
met hetgeen waar ze mee bezig waren. De spelers bleven in zich zelf  geloven en steunden  elkaar. Zij 
haalden fier de eindstreep met en onder bezielende leiding van Tijmen Traanman. 
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Holten 8 speelde met een zeer jonge ploeg onder leiding van Marco Solen verliep het goed. De jonge 
ploeg ging door het vuur met elkaar tot de corona roet in het eten gooide. 
 
Het nieuwe vrouwen elftal draaide voor het eerst mee in de competitie. Een jaar om ervaring op te 
doen, elkaar en het spel te leren kennen. De winst was er nog niet maar het plezier al wel.  
 
Het vrouwen zevental speelde de eerste seizoenshelft mooi mee in hun klasse . En hier geld het 
zelfde voor corona en het was gebeurt met de pret. 
De heren in de 45+ 1 en 2 en 3 speelden een leuke competitie zij hielpen elkaar elke week weer om 
zo met genoeg spelers op het veld te komen. Waar nog vermeld moet worden dat de leiders van 
deze elftallen goed met elkaar moesten communiceren  om elke week maar weer de spelers op het 
veld te krijgen; Marco, Jan Herman en Henk super keals . 
 
Al met al kan je zeggen dat het geen al te leuk seizoen was voor de dames en heren voetballend 
bedoel ik dan. Maar de teams hielden de sociale contacten hoog in het vaandel. Door met elkaar te 
appen, en om zo op de hoogte te blijven van elkaars belevenissen, hopelijk als het nieuwe seizoen 
van start gaat dat alles wat met corona te maken heeft is verbeterd.  
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Activiteitencommissie 
 
Samenstelling commissie 
De samenstelling van de activiteitencommissie in het seizoen 2019-2020 bestond uit: Jan Beltman 
(voorzitter), Wilco Bannink, Rick Oolbekkink, Gijs Veneklaas, Jaap Huisman, Rick Pasman en Dennis 
Krikkink. 
 
Activiteiten 2019-2020 

 Derde helft 
Twee seizoenen geleden vond het concept derde helft zijn intrede. Na enkele thuiswedstrijd van het 
eerste wordt een zanger, DJ of band ingehuurd om de derde helft van gezellige muziek te voorzien. 
Aangezien het seizoen abrupt werd stopgezet wegens de COVID-19 uitbraak zijn vele van deze 
gezellige middagen helaas verloren gegaan. Wanneer de situatie rond COVID-19 verbeterd, is de 
activiteitencommissie erop gebrand om de derde helft weer als vanouds te laten herleven. 
 

 Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2020 was voor het eerst georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Voorheen was het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de omlijsting van deze 
feestelijke middag. Voor de vroege vogels kon er om 11.00 uur al worden gevoetbald in een 
mixtoernooi, waarna om 14.00 uur de aftrap van de receptie werd verzorgd door Jan Beltman en 
Robert Oolbekkink. Tijdens deze knusse middag werden zo’n 30 jubilarissen met mooie anekdotes in 
het zonnetje gezet. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Marcel Oosterkamp en band en ook 
Laurens Jan Stam en Alphons Veenhof waren weer van de partij om de middag te voorzien van de 
nodige humor. Hoogtepunt van deze geslaagde middag was de benoeming van Ap Vincent tot erelid 
van V.V. Holten. 
 

 Vrijwilligersavond & Stratenvoetbal 
Beide activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden wegens de beperkingen omtrent het 
COVID-19 virus. Toch willen wij graag de vele vrijwilligers die de v.v. Holten rijk is hartelijk danken 
voor hun tomeloze inzet gedurende het seizoen en wij hopen jullie snel weer in het zonnetje te 
kunnen zetten middels een gezellige middag. 
 
Ontwikkelingen 
De activiteitencommissie is zeer verheugd met het enthousiasme waarmee vele Roodzwarters 
afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd om van Tropical Rico's Beachsoccertoernooi een 
jaarlijks terugkerend evenement te maken. Afgelopen seizoen heeft de activiteitencommissie grote 
stappen kunnen maken om een permanent beachsoccerveld op sportpark Meermanskamp te 
kunnen realiseren. Maar helaas geldt ook hiervoor dat de COVID-19 situatie dit ambitieuze plan op 
een lager pitje heeft gezet. 
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Zaalvoetbal 
 
Coördinator 
Het zaalvoetbal wordt gecoördineerd door Eelco van der Wal.  
De coördinatie van het zaalvoetbal ligt al jaren in één hand, wat naar goede tevredenheid verloopt. 
 
Teams 
Dit seizoen is wederom gestart met drie teams en met een aantal nieuwe aanmeldingen zijn de 
teams goed gevuld.  
 
De competitie kon helaas niet afgespeeld worden door de corona maatregelen.  
Net als bij alle andere voetbalteams in Nederland was het voor onze zaalteams ook een seizoen die 
we hopelijk nooit meer mee gaan maken, tenzij we nu weer in een lockdown gaan. Er is daarom geen 
zinnig woord te zeggen over de verrichtingen van onze drie teams van afgelopen seizoen.  
 
Ontwikkelingen 
Aankomend seizoen zijn er wederom drie teams die de competitie starten.  

Op naar een mooi seizoen waarbij we zeker de richtlijnen en eisen van het RIVM en de KNVB in acht 
nemen. Zo wisselen we bijvoorbeeld niet meer van helft en moeten we op de bank anderhalve meter 
afstand van elkaar bewaren. Dit wordt opgelost door stoelen neer te zetten i.p.v. een bank. 

We gaan er het beste van maken. Uiteraard staat de gezondheid van onze spelers voorop. Laten we 
hopen dat na dit seizoen we allemaal weer lekker kunnen voetballen zonder bang te hoeven zijn voor 
het corona-virus.  
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Sponsorcommissie 
 
Samenstelling commissie 
De sponsorcommissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit: 
Gerard Heck (voorzitter) 
Marlon Marsman (secretaris) 
Richard Egberts 
André Heetkamp 
Gerrit Nijland 
Arjan Krijgsman 
 
Stand van zaken 
De voorgaande seizoenen lag de focus op het professionaliseren van de commissie en werkwijzes, 
het upgraden van het sportpark en de bijdrage van sponsoren hierin. In het afgelopen seizoen is dit 
gestabiliseerd. Nagenoeg alle borden rondom hoofd- en kunstgrasveld zijn bezet en er wordt door de 
commissie gekeken naar alternatieve sponsorvormen.  
 
De tweede helft van het seizoen stond nagenoeg volledig in het teken van het Corona-virus. Om die 
reden is in deze periode minder aandacht besteed aan het contracteren van nieuwe sponsoren: voor 
de meeste ondernemers (geheel begrijpelijk) even geen prioriteit. 
 
Op het gebied van facturering en financiële administratie zijn er in het afgelopen seizoen veel 
stappen gezet met dank aan de financiële commissie en de bijdrage van Arjan Krijgsman hierin.  
 
Momenteel zijn er 35 Club van 1000 leden. 
 
Ontwikkelingen 
Ook komend seizoen gaat de sponsorcommissie weer op zoek naar sponsoren en worden voor de 
huidige sponsoren een bindingsactiviteit georganiseerd. Dit zal op sommige vlakken ook samen met 
de jubileumcommissie worden opgepakt. Net als in het voorgaande seizoen wordt komend seizoen 
een speciale VV Holten editie uitgegeven bij de HoltenExtra. Deze zal in het teken staan van het 
jubileumseizoen. 
 
Om de sponsorcommissie voor de komende jaren op hetzelfde niveau te continueren is versterking 
van de commissie noodzakelijk. Mochten er vanuit de vereniging nog ideeën, aanvullingen of 
mogelijke nieuwe contacten zijn, dan houden wij ons uiteraard aanbevolen.  
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Kantinecommissie 
 
Samenstelling 
Nancy Meinders, Leendert Traanman en René van der Vegte. 
 
Algemeen 
Afgelopen jaar was tot aan de corona crisis weer een prima jaar voor de kantine commissie. Mede 
door de goede prestaties van het eerste elftal waren de zondagen bij de thuiswedstrijden prima 
bezocht. Ook op de doordeweekse dagen werd de kantine na de trainingen goed bezocht en dan met 
name de donderdagen. Door inzet van de vrijwilligers en de hulp van de senioren teams en ouders 
van de jeugd konden wij de diensten invullen. Hiervoor onze grote dank. Ons assortiment is het 
afgelopen jaar niet erg veranderd. We zijn blij met de broodjes van Jaap die gretig aftrek vinden. 
 
In maart 2020 kwam dan de corona crisis en moesten we de deuren sluiten tot medio juni. We zijn 
toen weer open gegaan en hebben de boel weer opgepakt. Met de nodige aanpassingen en 
registreren van bezoekers heb wij ons zoveel mogelijk aan de gestelde regels gehouden.  
 
Ontwikkeling  
Het komende seizoen vieren we ons 100 jarig bestaan en hopen we veel bezoekers te ontvangen en 
het jubileum samen te vieren met de nodige activiteiten.  
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Websitecommissie 
 
Samenstelling 
De websitecommissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit:  
Kevin Bijma (voorzitter), Rob Keizer, Arno Reusink,  Marlon Marsman, Geertje Kuipers en Agnes van 
Wieringen. 
 
De websitecommissie beheert niet alleen www.vvholten.nl , maar ook het twitteraccount, de 
facebookpagina en het Instagram account. 
 
Ontwikkelingen 
De huidige website voldoet aan de functionaliteiten die voor de vereniging noodzakelijk zijn. Rangen 
en standen worden automatisch getoond via de koppeling met Sportlink. Hierdoor zijn de uitslagen 
altijd real-time beschikbaar op de website. Deze link wordt ook gebruik voor het tonen van de 
uitslagen en standen in de kantine op de tv schermen. 
 
De commissie is bezig met het structuren van de verschillende taken, zodat deze elk jaar sneller en 
eenvoudiger uit te voeren zijn. Een soort van draaiboek. Taken die elke keer terug komen.  
 
De bezoekersaantallen en volgers op de website, facebook, twitter en instagram groeien ook weer. 
Hierdoor is het bereik van de verschillende communicatie middelen ook weer groter geworden.  
 
De leden van de commissie plaatsen regelmatig nieuws over de vereniging op de verschillende 
accounts van de VV Holten. Door alle media te gebruiken hopen wij zo veel mogelijk leden te 
bedienen.  
 
Input voor artikeltjes, korte teksten en foto’s zijn altijd welkom! Lever het aan bij één van de 
commissieleden en zij zorgen ervoor dat dit geplaatst wordt. 
 

 


