Jaarverslag van de secretaris 2017-2018
Allereerst wil ik iedereen bedanken die mij wat extra aandacht heeft gegeven tijdens mijn ziekte van
afgelopen jaar. Gelukkig gaat het weer goed met mij en ben ik weer 100% beschikbaar voor de club.
Zoals gebruikelijk worden in dit jaarverslag weer een aantal belangrijke zaken benoemd die speelde in
het achterliggende verenigingsjaar van R.K.V.V. Teylingen.
Het bestuur
In de algemene ledenvergadering van 3 november 2017 werden Pieter Kniest en Albert Vink met
algemene herkozen als respectievelijk voorzitter van de jeugdcommissie en secretaris. Rogier
Landwer Johan werd met algemene stemmen benoemd tot voorzitter van R.K.V.V. Teylingen. Rogier
liep al enige tijd mee binnen het bestuur en heeft daardoor goed mee kunnen kijken naar de cultuur en
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Met Rogier aan het roer is het bestuur weer compleet en
toekomstbestendig.
Het bestuur heeft ook dit jaar weer geconstateerd dat de commissies goed draaien. Er werden ook
afgelopen jaar weer veel activiteiten georganiseerd en erg veel zaken uitgevoerd. Het werken met
draaiboeken vergemakkelijkt het uitvoeren van diverse zaken zodat niet altijd opnieuw het wiel moet
worden uitgevonden. Dit gaat niet allemaal vanzelf. De vrijwilligerscoördinator Aad van der Burg heeft
best veel werk aan afstemming, communicatie en coördinatie van alles wat met commissiewerk en
afstemming tussen commissies te maken heeft. Het bestuur is blij met de invulling die Aad hier aan
geeft. Hij neemt veel werk uit handen in de dagelijkse aansturing van de club.
De contacten met de gemeente lopen sinds enige tijd via de Stichting Exploitatie Roodemolen.
Namens R.K.V.V. Teylingen participeert Willem van de Krogt in de gemeentelijke werkgroep die zich
bezighoudt met het alcoholgebruik onder jongeren en vooral het terugdringen daarvan. Dit blijft een
aandachtspunt. Vooral de controles op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar heeft
veel aandacht bij de gemeente. Er is vrijwel continu en intensief contact met onze buren vv Ter Leede
en sinds dit jaar STV. Dit loopt grotendeels via de Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen. Er is
met deze partijen een accommodatie-overleg waar alle zaken die te maken hebben met het reilen en
zeilen van ons sportpark worden besproken. Ook het afgelopen jaar was er nog steeds bijzondere
aandacht voor de velden 6 en 7. Onze zorg over deze velden is wederom via de stichting met de
gemeente gedeeld.
Op elke eerste maandag van de maand is er een bestuursvergadering waar de lopende zaken worden
doorgesproken. Als voorbereiding op deze bestuursvergadering komt de donderdag er voor het
dagelijksbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met de vrijwilligerscoördinator
bijeen om de bestuursvergaderingen te ontlasten met zaken die buiten de commissies vallen.
Accommodatie
Vorig jaar konden we melden dat ons complex was uitgebreid met 4 nieuwe kleedkamers, een
verzorgingsruimte en nieuwe kleedkamers voor scheidsrechters. Er was nog sprake van de mogelijke
verplichting om een brandmeldinstallatie aan te moeten leggen. Dit bleek na het inwinnen van twee
onafhankelijke externe adviezen niet nodig. Met deze deskundigheid hebben we met de wet in onze
handen de gemeente kunnen overtuigen dat deze dure extra investering niet nodig is.
Zoals elk jaar was het ook dit jaar weer een puzzel voor de roostercommissie (vanuit R.K.V.V.
Teylingen Hans van den Berg en Paul van Beek) om de trainingsuren en wedstrijduren op de velden
goed in te kunnen delen. Hierbij moeten we rekening houden met onze eigen wensen, maar ook met
die van onze buren Ter Leede. Het lukt altijd weer om er met elkaar uit te komen.
Onze nieuwe buren STV zijn inmiddels volop aan het tennissen op hun nieuw geopende tennispark.
We hebben zoals ook al aangegeven goed contact met het bestuur van STV. Er zijn door de
gemeente nieuwe parkeerplekken gerealiseerd. Of dit voldoende zal zijn zal uit de praktijk moeten
blijken. Het bestuur is in ieder geval niet blij met de inrichting en de gebruikte materialen. Hierover is
contact via de stichting met de gemeente. We hebben ook nog een dringend verzoek bij de gemeente
om nieuwe parkeerplekken voor bussen te realiseren. De gesprekken hierover willen niet echt vlotten.

We zijn weer een aantal keren opgetreden als gastheer voor diverse jong oranje elftallen (˂ 19 jaar ˂
17 jaar). Vanuit de KNVB krijgen we nog steeds positieve reacties over de staat van ons complex en
vooral onze velden. De onderhoudsploeg doet het dan ook meer dan voortreffelijk.
De onderhoudsploeg heeft afgelopen zomer ook “de ark” uitgebreid met een extra opslagruimte voor
diverse materialen. Weer een knap stukje vrijwilligerswerk.
Sportief
e
Het 1 elftal is er dit jaar net niet in geslaagd om weer de nacompetitie te halen. Dit keer echter niet
aan de onderkant van de tweede klasse, maar aan de bovenkant van de ranglijst. Een prima prestatie
dus voor ons vlaggenschip. Ons tweede team bereikte na een prima gespeelde competitie de wel de
nacompetitie voor promotie en wel naar de hoofdklasse. Werkelijk een uitstekende prestatie. Helaas is
de
ons tweede team er niet in geslaagd om te promoveren zodat we weer in de respectievelijke 2
ste
klasse en 1 klasse van west 2 zondag gaan uitkomen.
Het contract met hoofdtrainer Mark van Wonderen is voor 1 jaar verlengd. Bij het tweede team is
Sjaak Laarman gestopt en heeft Fer van der Vlugt het stokje overgenomen. Opvallend is dat aan het
eind van het seizoen veel selectiespelers zijn gestopt of lager dan wel elders zijn gaan voetballen. Dit
was een flinke aderlating. Gelukkig zijn diverse plekken weer opgevuld door nieuwe aanwas bij de
club en enkele jeugdspelers die zich bij de selectie hebben gevoegd. Aandachtspunt is wel dat we de
overgang van de jeugd naar de senioren niet geheel goed kunnen realiseren. We missen hiervoor één
of meerdere teams die startende senioren na overkomst uit de jeugd kunnen opvangen.
Het derde team en de overige senioren en veteranen draaien allemaal in hun competitie mee. Hierbij
staat plezier in het spel boven de prestaties die geleverd worden. Dit geldt ook voor de zeven tegen
zeven groep die met veel plezier hun balletje trappen.
Sinds dit jaar trainen er een aantal jongens bij ons die een asielstatus hebben. Ze zijn afkomstig uit
Eritrea en vinden het fijn om mee te trainen. Het liefst zouden ze ook wedstrijden mee doen, maar we
hebben hier zoals eerder aangegeven niet echt de ruimte voor.
G-voetbal
In navolging van vorige jaren is ook dit jaar weer een toernooi georganiseerd voor ons G-team. Niet
zoals eerdere jaren met Pasen, maar op een ander voor de jongens beter moment. Ook nu was het
weer een groot succes met nog meer deelnemende teams. Opvallend is dat na afloop begeleiding en
bestuur van andere clubs de organisatie zeer bedankten voor de prima verzorgde dag. Uiteraard gaan
we, met ook nu weer dank aan de vele vrijwilligers die hier aan meewerken, door met deze inmiddels
wel traditie te noemen activiteit.
Teylingenloop
De jaarlijkse Teylingenloop werd dit jaar voor de laatste keer georganiseerd door Wil van der Krogt. Hij
heeft aangegeven om na 20 jaar er mee te willen stoppen. Er is echter nog geen opvolger en we zijn
natuurlijk op zoek naar iemand die bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers, een aantal
medewerkers van de Spartaan uit Lisse en verkeersregelaars van de carnavalsvereniging De Saksen
de Teylingenloop 2019 mede wil helpen organiseren.
De vereniging
De vereniging draait goed. Financieel staan we er niet slecht voor, maar het afhaken van sponsoren
heeft wel de nodige aandacht. We zijn en blijven natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar
vraagt de barbezetting weer voortdurend om nieuwe mensen. Om alles om en rond de bar beter te
kunnen laten lopen heeft het bestuur ingezet om te gaan werken met een beheerder van de bar. Dit is
dit jaar ingevuld met Ellen van der Krogt en Joke Molema. Er volgt nog een evaluatie met betrokkenen
om na te gaan of en zo ja welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.
Door de diverse commissies zijn weer allerlei zaken georganiseerd. Zoals een vrijwilligersavond, een
Kerstin en een nieuwjaarsreceptie, darttoernooien, kaarttoernooien, enz. Ook waren we het afgelopen
jaar weer gastheer voor diverse activiteiten van onder meer de Oranjevereniging Sassenheim en de
politie die vanuit onze accommodatie weer een grote verkeerscontrole heeft gehouden. De bridgeclub
Teylingen die elke vrijdag bij ons te gast is, is nog steeds zeer tevreden over de samenwerking.

Ook bij de jeugd werden leuke dingen georganiseerd zoals, Pietenvoetbal, een Paasetentje en niet te
vergeten het jaarlijks terugkerende jeugdkamp. Sylvia Kruijer zorgt al enige jaren voor de nodige
publiciteit door een aantal keren per jaar onze vereniging te promoten in De Teylinger.
Tot slot willen wij aangeven dat er heel veel waardering is voor alle vrijwilligers die binnen R.K.V.V.
Teylingen actief zijn. Of het nu gaat om het draaien van een bardienst, onderhoud aan de gebouwen
of de accommodatie, het ophalen van oud papier of het organiseren van een activiteit, iedereen draagt
zijn steentje bij aan onze club. Wij bedanken dan ook iedereen die R.K.V.V. Teylingen een sfeervolle
en fantastische vereniging maakt.
Meer gedetailleerde informatie vindt u bij de presentaties en verslagen van de diverse commissies en
actualiteiten zijn continu te vinden op onze website.
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