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Hoofdbestuur
Samenstelling
Het bestuur had het seizoen 2017-2018 de volgende samenstelling:
Functie
Naam
Voorzitter
Robert Oolbekkink
Secretaris
Janine Brand
Penningmeester
Marco Solen
Lid, namens jeugdcommissie
Arno Reusink
Lid, namens senioren commissie
Henk Knapen
Lid, namens kantine commissie
Rene van de Vegte
Lid, namens sponsorcommissie
Gerard Heck
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 november 2017 is Marco Solen benoemd tot
penningsmeester. Daarmee zijn alle posities binnen het hoofdbestuur weer bezet.
De aanspreekpunten van het bestuur voor het seizoen 2017-2018 waren:
Functie
Naam
Jeugdcommissie
Arno Reusink
Activiteitencommissie
Jan Beltman
Sponsorcommissie
Gerard Heck
Kantinecommissie
René van de Vegte / Nancy Meinders
Seniorencommissie
Albert Meerman
Financiële commissie
Marco Solen
Kleding commissie
Elske van der Heide
Websitecommissie
Kevin Bijma
Zaalvoetbal
Eelco van der Wal
Ledenadministratie
Jaap Huisman
VOJAC
Remco Jansen
Technische zaken
Rob Keijzer
Wedstrijdsecretaris
Jan Beltman / René van der Meer
Scheidsrechters
Tijmen Traanman / Erik Paalman
Consul
Gerrit Soer
NB: De ledenadministratie is richting het eind van het seizoen overgenomen door René van der
Meer van Jaap Huisman.
Ledenaantallen per 2018:
2010 2011 2012 2013 2014
671 676 693 698 725
464 461 468 478 499
207 215 225 220 226
heren 184 189 202 212 218
dames 18
19
15
20
28
Junioren
heren 69
74
84
87
98
dames 21
20
23
18
21
Pupillen
heren 163 147 132 126 125
dames 9
12
12
15
9
Futsal
52
70
80
95
87
NB: van 2017 zijn geen gegevens bekend (alleen futsal: 67).
Totaal
Spelend
Niet-spelend
Senioren

2015
743
494
248
166
26
117
19
122
7
83

2016
722
479
243
186
15
110
1
130
5
68

2018
720
472
248
236
13
89
0
130
6
65
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Ontwikkelingen
Afgelopen seizoen kende een diep zwarte rand. We verloren één van onze jeugd spelers: Bram
Kemper. Een intriest bericht dat insloeg bij alle leden.
Het hoofdbestuur is in het seizoen 2017-2018 weer tot een complete bezetting gekomen. In de
persoon van Marco Solen is een nieuwe penningmeester gevonden. De rest van het bestuur is
onveranderd gebleven. Dit draagt bij aan de continuïteit van een aantal ingezette lijnen en de
samenwerking in het hoofdbestuur.
Net als de afgelopen jaren staat het opknappen van ons sportpark Meermanskamp hoog op de
agenda. Bij alle vernieuwingsactiviteiten staat de uitstraling van het rood-zware hart centraal.
De meest in het oog springende activiteit van dit seizoen was de aanleg van het kunstgras op veld 2.
De aanleg startte zeer voorspoedig waarna er een langere tijd van droogte volgde waardoor het veld
niet verder afgerond kon worden. Inmiddels is het veld in gebruik genomen en heeft ook de officiële
opening plaats gevonden.
Met de aanleg van het kunstgras zijn ook inspanningen verricht ten aanzien van de verlichting. De
oude armaturen van veld 2 zijn verplaatst naar het trainingsveld en het kunstgras is voorzien van
LED-verlichting. Ook een beregeningsinstallatie is aangeschaft en geïnstalleerd.
Het kunstgrasveld bracht ook een mooie uitdaging mee voor de sponsorcommissie. Rondom het veld
zijn borden aangebracht waar ook grotendeels sponsoren voor gevonden zijn. We zijn de sponsoren
dankbaar voor het vertrouwen en de bijdragen aan onze vereniging.
Niet alleen het kunstgras kreeg een opknapbeurt, maar ook de kantine was aan de beurt. Dit keer
een wat minder opvallende wijziging, het gaat namelijk om de keuken. Aan het eind van het seizoen
is de keuken vervangen, waardoor we met een nieuwe frisse keuken de volgende periode in kunnen.
Dit is gerealiseerd met dank aan de familie Jante-Traanman.
Bij de hoofdingang is een trapveldje gerealiseerd met dank de inzet van vele vrijwilligers. Wij hopen
op vele uren speelplezier voor de jeugd op deze mooie voorziening.
De komende tijd zetten wij in op de weg naar ‘100 jaar Holten’. Een commissie rondom deze
gebeurtenissen begint zich te vormen en gaat aan de slag met de eerste ideeën.
Wij willen alle vrijwilligers enorm bedanken voor de inzet voor VV Holten! Zonder de vrijwilligers is
de vereniging nergens. Wij zijn dan ook trots op de hoge mate van betrokkenheid en we hopen ook
dat we de vereniging op basis van vrijwilligheid voort kunnen blijven zetten. Daarvoor is nieuwe
aanwas wel noodzakelijk. Alle aanmeldingen zijn welkom!
Tot slot werden ook de nodige sportieve successen behaald. We willen onze teams feliciteren met
hun overwinningen en in het bijzonder onze kampioenen!
Met roodzwarte groet,
Bestuur VV Holten
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Jeugdcommissie
Samenstelling jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2017-2018 uit:
Arno Reusink (jeugdvoorzitter en interim jeugdsecretaris), Vacature (jeugd-secretaris), Rene van der
Meer, (wedstrijdsecretaris jeugd), Ron Hulleman (jeugdcoördinator JO19, JO17 en JO15) en Rob
Keijzer (voorzitter Technische commissie), Erwin Piek (jeugdcoördinator JO13, JO11 en JO9), Rene
van der Meer (JO7 en inloopgroep), Remco Jansen (VOJAC), Martin Scheperman (keeperscoördinator) en jeugdscheidsrechterscoördinator Erik Paalman.
De VOJAC bestond in het seizoen 2017-2018 uit:
Remco Jansen, Dennis Krikkink, Luc Dalemans, Roy Tempelman, Mirre van der Vegte, Bas
Bronsvoort, Tess Scheperman, Bart Overmeen, Gijs Martens, Bart Schuchard, Jeroen Nijland, Rick
Pasman en Yordi Landeweerd.
Teams
Het seizoen 2017-2018 is gestart met de volgende teams:
Elftallen: JO19-1, JO19-2, JO19-3, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO13-1, JO13-2, JO13-3.
Zeventallen: JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4, JO11-5.
Zestallen: JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO8-1, JO8-2.
Viertallen: JO7-1, JO7-2
Naast de teams hebben we het hele seizoen ook de inloopgroep, waar de allerjongsten kennis
kunnen maken met de voetbal. Gedurende het seizoen hebben wij de JO19-3 teruggetrokken uit de
competitie i.v.m. een spelerstekort. In de winterstop zijn er 2 extra teams toegevoegd, een JO11-6 en
vanuit de inloop groep zijn er spelers doorgestroomd naar een JO7-3 team.
Kampioenschappen zijn behaald door:
 Najaarscompetitie: JO17-1
 Voorjaarscompetitie: JO15-1
 Voorjaarscompetitie: JO15-2
 Voorjaarscompetitie: JO13-3
 Voorjaarscompetitie: JO11-5
Het seizoen 2017-2018 was sportief gezien zeer succesvol voor onze jeugdafdeling. De zeer
talentvolle JO17-1 behaalde een fraai kampioenschap in de 1e klasse. De JO15-1 liet zien een karakter
ploeg te zijn waarbij de combinatie hardwerken en teamspirit zorgde voor een fraai kampioenschap.
De kampioenschappen van de JO15-2 en JO13-3 waren ook te danken aan een zeer hecht collectief.
En waar de JO11-2 het kampioenschap op de laatste speeldag verspeelde, was het de JO11-5 die
verraste door op de valreep met de titel aan de haal te gaan uit een vrijwel geslagen positie.
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
 E-mix toernooi
 Oudejaarstoernooi
 Allard van Bruggentoernooi
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Kinderbingo
Spooktocht
FIFA-avond
Vtt toernooi
Voetbaldag i.s.m. Go Ahead Eagles en het AOC in Twello, de opbrengst van deze dag ging
naar een voetbalproject in Oeganda.

Ontwikkelingen
Komend seizoen wordt het pupillenvoetbal verder vernieuwd. De KNVB gaat komende seizoen ook
starten met vernieuwde competities voor JO11 (2e jaars E-pupillen) en JO12 ( 1e jaars D-pupillen, zij
gaan 8 tegen 8 spelen op een half veld. Dit in navolging op de nieuwe vormen bij de JO10, JO9 en JO8
( 1e jaars E-pupillen en 1e en 2e jaar F-pupillen), zij spelen 6 tegen 6 op een kwart veld . De nieuwe
wedstrijdvormen lijken goed uit te pakken, maar het blijft vreemd dat er geen standen meer
bijgehouden worden voor de jeugd onder de 9. De KNVB wil het plezier voor op stellen en hier zijn
wij het volledig mee eens, maar wij vinden ook dat winnen en verliezen, op een gezonde manier, bij
de sport hoort.
Wij hebben het afgelopen seizoen wederom gewerkt met de “VV Holten Fruitbox” en we hebben dit
verder uitgerold, iedere thuisspelend V.V. Holten JO11, JO10, JO9 en JO8-team krijgt voor aanvang
van de wedstrijden 2 fruitboxen, 1 box is voor het desbetreffende VV Holten team en de andere box
is voor het bezoekende team. Met het uitdelen van deze fruitboxen willen wij onze jeugdteams
bewuster maken van gezonde verantwoorde voeding.
De pupil van de week is terug en afgelopen seizoen hebben wij toch een klein 20 pupillen van de
week de dag van hun leven gegeven, het is mooi om de wisselwerking tussen Holten 1 en de jeugd te
zien.
Sportieve doelstellingen voor komend seizoen
Wat het prestatievoetbal betreft staat de ontwikkeling van spelers voorop, hier hoort voetballen
onder weerstand bij. Met de JO19-1 en de JO15-1, beide spelend in de 1e klasse, zullen we
waarschijnlijk niet om de prijzen spelen maar mikken we op een plek in de middenmoot. De JO17-1,
ook 1e Klasse, wil meespelen om de bovenste plaatsen en wie weet zit er dan wat moois in het
verschiet. Bij de selectie-pupillenteams staat ontwikkeling van de 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.
Wat organisatie betreft zijn we dringen op zoek naar een Coördinator voor de JO7 en inloop en zijn
wij op zoek naar een Coördinator voor JO8 en JO9. Inmiddels is er met Linda Tuitert een nieuwe
jeugdsecretaris gevonden.
We hebben er alle vertrouwen in dat bovenstaande punten er toe bijdragen dat onze jeugdleden met
plezier naar de voetbal komen en dat we als vereniging weer een aantal stappen vooruit maken.
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Technische commissie
Samenstelling commissie
Ook in het seizoen 2017-2018 heeft de technische commissie gefunctioneerd vanuit de
jeugdcommissie. Dit omdat de samenstelling van beide commissies nagenoeg gelijk is.
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.
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.
Teams
De technische commissie richt zich op het 1e en 2e seniorenteam en alle elftallen van de
jeugdelftallen. Waarvan het eerste elftal 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 en goed materiaal. Daar heeft elk elftal evenveel recht op.
Holten 1 speelde een redelijk seizoen. Er werd wisselvallig gepresteerd wat ertoe heeft geleid dag we
in het seizoen afscheid hebben genomen van Ruben Kloosterman. Erik Peeters en Gerard Heck
hebben de taken van de hoofdtrainer waargenomen. Ze zijn met volle overgave geprobeerd om een
ommekeer te bewerkstelligen maar helaas bleven de resultaten wisselvallig. Toch willen we Erik en
Gerard bedanken voor hun inzet. Hopelijk kan in het aankomend seizoen weer met frisse moed
geprobeerd worden om promotie af te dwingen. Dit onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer
Richard van Dellen.
Holten 2 speelde een prima seizoen en dit resulteerde in lijfsbehoud in de 3e klasse. Dit is een
prachtig resultaat. Nu is de stap voor spelers naar het 1e elftal kleiner geworden qua niveau.
De doelstelling voor dit seizoen en voor volgend seizoen is handhaving.
De prestaties van de jeugdelftallen zijn in het vorige hoofdstuk behandeld.
Ontwikkelingen
Voor het seizoen 201-2019 zal Richard van Dellen de A-selectie gaan trainen. De doelstelling is 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.
De TC heeft hier alle vertrouwen in.
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 is handhaving in de 1e klasse het belangrijkste.
Maar voor de JO17-1 is bovenin meedraaien in de 1e klasse de uitdaging.
JO15-1 heeft een mooie uitdaging in de 1e klasse. Kunnen ze net als in de JO13-1 weer
bovenin gaan meedoen?
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De JO13-1 en JO11-1 zullen gaan meedraaien in de 2e klasse. Hopelijk kunnen ze door goede
resultaten in de winterstop een stapje omgaan gaan.
En de JO10-1 gaat het proberen in de 1e klasse.
Bij de JO11, JO10, JO9, JO8 en JO7 gaan nieuwe regels gelden over de grootte van het veld en
begeleiding. We gaan zien of dit het gewenste resultaat gaat opleveren.

Tevens gaan we ook met Holten O21 een aantal wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. Deze
selectie zal onder begeleiding van Tjerk van de Mei staan.
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Senioren commissie
Samenstelling commissie
De seniorencommissie bestond in het seizoen 2015-2016 uit:
Albert Meerman (voorzitter), Henk Knapen, Jeroen Schorfhaar, Jan Beunk, Marco Solen, Jan Beltman,
Wilfried Stegeman , Jan Herman ten Velde en Edwin IJspeerd, Robert Oolbekkink – Tijmen Traanman
en Jan Beltman (wedsec)- Tijmen Traanman is dit seizoen de scheidsrechter coördinator
Teams
Het seizoen 2016-2017 is gestart met de volgende elftallen:
Holten 1, Holten 2, Holten 3, Holten 4, Holten 5, Holten 6, Holten 7, Holten 2 zaterdag en Vrouwen 1
zevental. Hiernaast werd aan de competitie deelgenomen met 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 staat voor deze jongens het plezier om te voetballen voor.
Holten 3 heeft een geweldig en spannend seizoen achter de rug met een kampioenschap als
bekroning. Samen met Borne 2 bleef het tot op de laatste wedstrijd spannend en met 59 punten
meeste van alle 5e klassers en 1 punt meer dan Borne 2, werd het kampioenschap uitbundig gevierd.
Een uitstekend resultaat maar ook wel een beetje aan de stand verplicht.
Holten 4 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 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.
Holten 6 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
Het Vrouwen 1 zevental speelde de eerste seizoenshelft mooi mee bovenin de middenmoot. In het
voorjaar leverde dit een competitie op die helaas een graadje te sterk was voor de dames en de
punten bleven liggen.
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 .
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Activiteitencommissie
Samenstelling commissie
De samenstelling van de activiteitencommissie in het seizoen 2017-2018 bestond uit: Jan Beltman
(voorzitter), Danique van de Ven, Rick Oolbekkink, Rick Pasman, Gijs Veneklaas, Wilco Bannink en
Jaap Huisman.
Vanwege studie heeft Dennis Tigchelovend de commissie verlaten en is in Rick Pasman een prima
opvolger gevonden.
Algemeen
Seizoen 2017-2018 was voor de Activiteitencommissie een seizoen met ups en downs. Vooral
tegenslagen zijn niet leuk, maar leren we ook weer van. Hier onder een korte weergave van
activiteiten die op het programma stonden, maar sommigen spijtig genoeg geen doorgang hebben
kunnen vinden.
Activiteiten
 De afgelopen seizoenen stond er medio november steevast een Deutsche Abend op de
agenda. Bij de laatste editie bleek de rek er echter uit te zijn. De gezelligheid was minder dan
voorheen en de opkomst viel tegen wat de commissie heeft doen besluiten op zoek te gaan
naar een alternatief.
Ondanks ideeën die er waren, is een nieuwe activiteit (nog) niet van de grond gekomen.
 Vrijwilligersavond d.d. 14 april 2018
Bedoeling van deze avond is om de vele vrijwilligers die de v.v. Holten rijk is, middels een
gezellige avond te bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende het seizoen. Op tijd
beginnen en op tijd eindigen, is het motto wat de vrijwilligers goed bevalt. De opkomst was
hoog en zowel jong als oud genoten zichtbaar bij de spelletjes die in meerdere Holtense
jongeren keten dienden te worden uitgevoerd. De aanwezigen waren bijzonder goed te
spreken over het aangeboden programma, het eten en de gezelligheid.
 Muziekfeest d.d. 20 mei 2018
Na afloop van de thuiswedstrijd van ons eerste team tegen A.B.S. is er in de kantine een
gezellige middag georganiseerd met een optreden van de Dijkerhoekse formatie
Reeperbahner Stimmungsmacher. Het prachtige weer, een geweldige opkomst en een
fantastisch optreden maakten de middag tot een succes.
 Tropical Rico’s Beachsoccer Cup medio juli 2018
De eerste editie van dit toernooi in 2017 was een sportief succes, desondanks hebben we
toch moeten besluiten de editie van 2018 niet te laten doorgaan. Bij de evaluatie bleek dat
de kosten te hoog zijn en we niet zonder sponsoring dit evenement opnieuw kunnen
organiseren.
Bovendien zouden we na één jaar graag verhuizen van de parkeerplaats naar een nieuw aan
te leggen vast beachsoccer veld op het “oude” trainingsveld (voorheen het voormalige
handbalveld). In overleg met het bestuur is besloten de plannen eerst verder uit te werken,
alvorens hieromtrent een besluit te nemen.
Dat het beachsoccer in het seizoen 2018-2019 een vervolg krijgt staat vast, alleen in welke
hoedanigheid is nog even afwachten.
Ontwikkelingen
De commissie is verheugd te constateren dat binnen de vereniging met een kritisch oog wordt
gekeken naar de georganiseerde activiteiten. De ontvangen kritieken - positief dan wel negatief zullen we zeker niet naast ons neerleggen, maar meenemen in het seizoen wat voor ons staat.
Daarnaast zijn we blij te kunnen melden dat Dennis Krikkink de commissie komt versterken.
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Zaalvoetbal
Coördinator
Het zaalvoetbal wordt gecoördineerd door Eelco van der Wal.
Teams
Afgelopen seizoen heeft de afdeling zaalvoetbal met 5 teams in competitieverband gevoetbald.
Alle vijf de teams hebben met veel plezier en met wisselend succes gestreden in hun klasse. In de
einstand leverde dit helaas geen noemenswaardige posities op voor onze teams.
Ontwikkelingen
Het zaalvoetbal is zich sinds een aantal seizoenen meer aan het stabiliseren.
De teams kennen een vrij vaste samenstelling en spelniveau.
Ook de coördinatie is al jaren in één hand, wat naar goede tevredenheid verloopt.
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Sponsorcommissie
Samenstelling commissie
De sponsorcommissie bestond in het seizoen 2017-2018 uit:
Gerard Heck (voorzitter)
Marlon Marsman (secretaris)
Richard Egberts
André Heetkamp
Gerrit Nijland
Tijdens het seizoen is Arjan Krijgsman toegetreden als vervanger van Bert Jan Vincent.
Stand van zaken
In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het professionaliseren van de
sponsorcommissie. Hierbij valt te denken aan de vastlegging van notulen, verwerking van contracten
en vastlegging van gemaakte afspraken. Alle bestaande sponsorcontracten zijn gedigitaliseerd
waarbij automatisch meldingen worden gegenereerd bij aflopende contracten. Ook op het gebied
van facturering en financiële administratie zijn er in het afgelopen seizoen stappen gezet met dank
aan de financiële commissie en de bijdrage van Arjan Krijgsman hierin. Doel voor komend seizoen is
hier nog meer structuur in aan te brengen en een nog beter inzicht te verkrijgen in de
sponsorinkomsten.
De realisatie van sponsoruitingen rondom het kunstgrasveld was een speerpunt in het afgelopen
seizoen. De commissie is er gezamenlijk in geslaagd om te zorgen voor een groot aantal borden
rondom het nieuwe veld. Dit betreffen enerzijds nieuwe sponsoren maar ook bestaande sponsoren
die een (of meerdere) extra bord(en) hebben afgenomen.
Momenteel zijn er 35 Club van 1000 leden.
Ontwikkelingen
Het werven van nieuwe sponsoren en uitbreiden van bestaande sponsorcontracten gaat
onverminderd door. Daarnaast worden er activiteiten gepland voor sponsoren, denkende aan een
whiskey proeverij in het najaar van 2018.
Om de sponsorcommissie voor de komende jaren op hetzelfde niveau te continueren is versterking
van de commissie gewenst. 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 commissie
De kantinecommissie werd in het seizoen 2017-2018 voorgezeten door: Nancy Meijnders en Rene
van de Vegte (voorzitters).
De kantinevrijwilligers bestonden dit seizoen uit een aantal vaste krachten aangevuld met ouders en
leden van de teams.
Stand van zaken
Door sponsering (door Marco Solen) hebben we bij aanvang van het seizoen een muziek computer
kunnen aankopen. Ook is de geluidsinstallatie aangepakt. Het verouderde kassa systeem is
vervangen door een nieuwe en daarbij is ook de mogelijkheid om met de pin te betalen gekomen.
Mede door een bijdrage van de Rabobank hebben wij dit kunnen doen. Ook hebben we het
assortiment uitgebreid wat zeer goed ontvangen is. Dit heeft geleid tot een verhoogde omzet.
Dit alles had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet van de kantine medewerkers. Mede
dankzij een harde kern van vrijwilligers liep het op rolletjes. Met z’n allen hebben we er voor gezorgd
dat we een heel mooi jaar hebben gedraaid.
Ontwikkelingen
In de zomerstop is een nieuwe keuken gerealiseerd in de kantine. Hier zijn we de sponsoren (eerder
genoemd bij het hoofdbestuur) zeer erkentelijk. De keuken was echt aan een renovatie toe en dit
maakt het voor de vrijwilligers ook weer plezieriger werken.
Vernieuwingen aan het assortiment zijn een blijvend punt van aandacht. Nieuwe ideeën blijven altijd
welkom en laat ze vooral aan ons horen.
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Websitecommissie
Samenstelling
De websitecommissie bestond in het seizoen 2017-2018 uit:
Kevin Bijma (voorzitter), Rob Keizer, Arno Reusink, Marlon Marsman en Geertje Kuipers.
De websitecommissie beheert niet alleen www.vvholten.nl , maar ook het twitteraccount en de
facebookpagina van de vereniging. Daarnaast zijn we ook bezig met een nieuw account voor
Instagram.
Ontwikkelingen
De huidige website voldoet aan de functionaliteiten die voor de vereninging noodzakelijk zijn.
Rangen en standen worden automatisch getoond via een koppeling met Sportlink. Hierdoor zijn de
uitslagen altijd real-time beschikbaar op de website.
Daarnaast is er vanuit de vereniging de mogelijke geboden om de huidige tv schermen en een
nieuwe in de hal de uitslagen en standen te tonen. Deze doet tevens dienst als scherm voor de
kleedkamer indeling. Deze worden eveneens aangestuurd vanuit Sportlink. Hierdoor is deze optie
heeft eenvoudig te beheren.
Het gebruik van facebook en twitter groeit nog weer naar grotere aantallen. De likes op de facebook
pagina zijn op dit moment 618. Het bereik van de berichten die op de facebook pagina staan gaan
naar 1500 personen in de week en een enkel bericht bereikt gemiddeld 100 personen. 592 personen
hebben aangegeven V.V. Holten te hebben bezocht.
Op het twitter account van V.V. Holten staan 1998 tweets op dit moment. Er zijn 206 personen die
V.V. Holten volgen. En er zijn 1178 volgers op V.V. Holten.
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