Jaarverslagen seizoen 2012-2013 commissie Cvv Oranje Nassau
Ontbrekend: Jeugdcommissie (volgt nog)
Jaarverslag commissie Vrouwenvoetbal
Begeleiding:
1e: Trainer/coach: Tjeerd Strengholt
Assistent trainer/coach: Janet Maréchal-Van Dijken
Elftal leider: René Smits
Verzorger: Harm Woltjer/ Michiel Voskamp
Assistent scheidsrechter: Harm Woltjer
2e: Trainer: Aron Strengholt
Verzorger: Harm Woltjer/Michiel Voskamp
Het 1e elftal kwam uit in de Top-klasse, het seizoen werd gekenmerkt door wisselvallige resultaten.
Uiteindelijk werden er uit 22 wedstrijden, 25 punten gehaald, wat resulteerde in een 9e positie.
Hierdoor werd ON veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatie wedstrijden.
In de 1e ronde werd het jeugdteam van PEC Zwolle met gemak opzij gezet (met 2-1 en 5-0 winst)
In de 2e ronde was Reiger Boys net iets te sterk, thuis werd nog met 3-2 gewonnen, maar in
Heerhugowaard werd met 4-1 verloren. Hiermee was degradatie naar de Hoofdklasse een feit.
In het landelijke bekertoernooi werd de 1/8 finale bereikt, maar daarin was eredivisionist PEC Zwolle
een maatje te groot.
Het 2e elftal kwam uit in de Eerste klasse en bestond uit een aantal talentvolle speelsters
gecombineerd met wat meer ervaren speelsters. Helaas was de selectie te smal, mede door
blessures maar ook doordat er vaak speelsters moesten worden afgestaan aan het 1e.
Tijdens vele wedstrijden was het elftal niet compleet, waardoor uiteindelijke een laatste plaats werd
gehaald met als gevolg degradatie naar de tweede klasse. Tijdens de wedstrijden dat het team wel
compleet was, werden nog wel een aantal mooie overwinningen behaald.
Het 3e elftal
We zijn in december 2012 toegevoegd aan het team. Vanaf het eerste moment voelden wij ons
welkom en geaccepteerd. Het team van dames 3 is een gezellig team. Als ik de betekenis van voetbal
opzoek krijg ik de volgende uitleg: voetbal; een balsport waarbij twee teams van 11 spelers met hun
voeten (of hoofd) een bal in het doel van de tegenstander proberen te krijgen. Maar voor het team
van dames 3 betekent voetbal nog veel meer dan alleen maar 11 spelers en een bal. Voor de dames
van dames 3 betekent voetbal een hecht team en een geweldige teamspirit. Ook al zijn niet alle
wedstrijden hetzelfde en ook al worden niet alle wedstrijden gewonnen. We weten altijd van elkaar
dat we er voor 100% voor zijn gegaan. Het seizoen 2012/2013 was een seizoen met vele
leermomenten maar ook vele doorbraken. Zo hebben we veel nieuwe teamies erbij gekregen en ook
deze hebben allemaal een plekje in het team gevonden. Elke maandag en donderdag avond wordt er
hard getraind onder leiding van onze bevlogen trainer Bart Westerhof, en dat was en is ook zeker te
zien in het spel op zaterdag. Helaas hebben we afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen van een
aantal teamies: Duck(Carla Koops), Bettine Betsie Haandrinkman, Marriëtte Ramaker, Samini de
Goeij en Ellen (team) Postma. Deze mensen willen we nogmaals bedanken voor de geweldige
voetbaltijd en gezelligheid in het team. Vanaf de aanvang van het nieuwe seizoen hebben we hard
gestreden om bij de bovenste 6 te eindigen. We hebben er allemaal onze schouders onder gezet.
Zoals velen van ons team altijd zeggen: “Kop d’r veur”. En dat hebben we dit seizoen zeker gedaan.
Momenteel staan we 5de maar met nog “2” wedstrijden te gaan bestaat de mogelijkheid nog om 2de
te worden, wanneer we voor deze laatste 2 wedstrijden laten zien waar wij van dames 3 toe in staat
zijn. Don’t let the ball touch the ground!!!

Carlijn en Jolijt Koops
Het 4e elftal heeft dit verslag gebruikt voor enkele mededelingen. Volgend seizoen een uitgebreider
verslag. Men heeft een goed jaar achter de rug. Individueel en in teamverband behoorlijk grote
sprongen gemaakt. In de na jaars competitie 2012 op doelsaldo 7e plaats behaald, dus net niet bij de
bovenste 6. Tijdens de voorjaarscompetitie werd een 1e plaats behaald. Hulde.

Namens de commissie vrouwenvoetbal,
Bob WR van Wilgen

Jaarverslag materiaal commissie
In het seizoen 2012/2013 is de belangrijkste verandering geweest het stoppen van Mitre als kleding
en ballen leverancier in Nederland. Dat had als konsekwentie om op zoek te gaan naar een nieuwe
kleding/ballen sponsor op de voor Oranje Nassau zo aantrekkelijk mogelijke kondities. Hiervoor
werden drie merken van verschillende leveranciers uitgenodigd en na zorgvuldige afwegingen (
sponsoring, prijs /kwaliteit verhouding, kleur, etc ) werd voor Erima gekozen, gedistribueerd door
MW in Leek. Begonnen met de mannen selectie, vrouwen selectie 1 en vrouwen 2 (
sponsoring/lease ). Vervolgens A1, B1 en C1 ( sponsoring ). Na de winterstop zullen de rest van de
jeugd in nieuwe tenues gaan spelen. De jeugd kleding wordt d.m.v lease aangeboden. De nieuwe
tenues zijn oranje shirt, zwarte broek en zwart/ oranje kousen, de uiting zoals ON bijna 100 jaar
geleden is begonnen en ook in het logo is terug te vinden. M.b.t ballen, hesjes en pionnen kan de
discipline, om ze direct op te bergen, veel beter. Regelmatig worden ballen etc. in en rondom het
clubgebouw gevonden. Verder zal in overleg met de aanvoerders/leiders de komende tijd de kasten
in de containers geïnventariseerd worden en eventueel opnieuw gerangschikt.
In de aanhef wordt gesproken over materiaal commissie. Echter al jaren wordt het materiaal
grotendeels door een persoon bijgehouden, besteld, uitgegeven, gecontroleerd etc. Wat zou het een
goede zaak zijn om een aantal taken in deze over meerdere mensen te verdelen. Harm Woltjer, fysio
bij de vrouwen, heeft sinds begin december ook een deel op zich genomen. Maar nog een aantal
enthousiaste vrijwilligers zijn meer dan welkom.
Namens de materiaal commissie,
Kor Mollema

Jaarverslag bouwcommissie
De commissie heeft een aantal jaren in een wat lagere versnelling gedraaid. Ook eind 2012 was dat
nog het geval. Met de komst van Klaas Hoiting als voorzitter was de hoop, dat er weer nieuw elan en
meer structuur zou komen. Maar helaas moest Klaas na een aantal maanden bij zichzelf vaststellen
dat de bouwcommissie niet zijn ding was, Niet dat de werkzaamheden bleven liggen. Zeker niet,
want de elke dag aanwezige Wim Haan en Henk de Jonge, met professionele ondersteuning van
derden ( binnen en buiten de vereniging ), hielden en houden de vaart er wel in.
Zo zijn de laatste twee kleedkamers voorzien van tegels, van het kantine gebouw houtrot
gerepareerd en volledig in ON kleuren gebracht, de bar van nieuwe rolluiken voorzien, nieuwe tegel
vloeren in de twee voorraad magazijnen, nieuwe led – verlichting in de kantine, scorebord weer
gebruiksklaar gemaakt, reclameborden verwijderen en plaatsen, hekken plaatsen en repareren, een
aanvang gemaakt met het verven van de binnenkant tribune, zie hier de werkzaamheden.
Maar om het gehele ON complex voetbal klaar te krijgen en te houden blijft het niet alleen bij de
benoemde klussen, Nieuwe sloten, kapotte deuren, haperende douches, lekkages en verstoppingen
zijn bijna dagelijkse terugkomende zaken, die door eigen mensen worden opgelost en hersteld.
Wat de komende tijd betreft is qua personele invulling Martin Huizinga weer bereid gevonden om
ons van bouwtechnische adviezen en tips te voorzien, Een van de eerste dingen die aangepakt gaan
worden zijn de vervangen van de tegels in de ruimte naar keuken, bar en magazijn. Ook zal de
verlichting in de rest van de kantine, bestuurskamer en commissiekamer van zuinige led – lampen
worden voorzien. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht hoe we op het gebruik van de
verlichting in de kleedkamers kunnen bezuinigen. Ook de verwarming heeft onze aandacht, beter
rendement en lagere energiekosten.
Ondergetekende wil tot slot een ieder bedanken voor de inzet en bereidwilligheid om te helpen.
Het spreekwoord gaat ook hier op: ” Vele handen maken licht werk “, niet alleen in de afgelopen
jaren maar ook in de komende tijd.
Namens de bouwcommissie,
Kor Mollema

Jaarverslag TC overige senioren
Bezetting
Gedurende het seizoen 2012/2013 zijn Frank van Huis (als bestuurslid technische zaken) en Gerrit
Raaben toegetreden tot de TC. Daarnaast ondersteunt Simon van Huis voorgenoemden, gezamenlijk
coördineren zij de zaken rond de selectie elftallen. Evert Wieringa en Paul van der Zwaag zijn
verantwoordelijk voor de zaken rond de overige senioren.
Korte terugblik per elftal op het seizoen 2012/2013.
ON3 is na drie seizoen in de res. 2e klasse gedegradeerd. Mede gezien de reisafstanden in de
verschillende 2e klasses was men hier niet al te rouwig om. De selectie was breed, inclusief een
aantal spelers die elders in het land wonen en slechts sporadisch in actie komen.
ON4 is via de nacompetitie eveneens gedegradeerd uit de res. 2e klasse. ON4 functioneert al jaren
zelfstandig en het afgelopen seizoen was hierop geen uitzondering. Komend seizoen een nieuwe
start in de Res. 3e klasse.
In het seizoen 2012/2013 was er geen ON5.
ON6 was een nieuw, jong elftal en is als 10e geëindigd in de res. 4e klasse. Ook werd direct
meegedraaid in het kantineschema op de donderdagavond. De selectie blijft grotendeels intact, met
enkele versterkingen en mogelijk een trainer in het nieuwe seizoen.
ON7 is in zijn laatste seizoen als 9e geëindigd in de res. 4e klasse en heeft besloten te stoppen. Drie
spelers gaan over naar ON3 en een groot deel van de overige spelers blijft als niet-spelend lid en wil
wel blijven trainen en deelnemen aan de 45+ competitie. Het stoppen van ON7 is het einde van een
tijdperk; een groot deel speelt al decennia voor ON, waaronder roemruchte jaren in ON1.
ON8 is het seizoen 2012/2013 samen gegaan met het voormalige ON10. Deze fusie is uitstekend
verlopen, ondanks de 11e plaats in de res. 5e klasse. De selectie bleek in de praktijk vaak aan de
krappe kant, maar er zijn nieuwe spelers in aantocht voor het nieuwe seizoen.
ON9 is als 7e geëindigd in de res. 5e klasse. Wegens het stoppen van ON7 zal dit team het nieuwe
seizoen weer onder de oude naam (ON7) verder gaan. Gedurende het seizoen heeft men veel spelers
moeten lenen, maar er zijn een aantal nieuwe spelers bijgekomen voor het nieuwe seizoen.
Nieuw elftal
Aan het eind van het seizoen heeft een nieuw team zich aangemeld. Het betreft GRC 3, waarvan veel
spelers al bij Oranje Nassau in de zaal spelen. Als compleet veldteam nu ook overgestapt naar ON,
waar het het nieuwe seizoen als ON6 zal spelen.
Scheidsrechters
Het seizoen 2012-2013 waren er zijn drie verenigingsscheidsrechters beschikbaar: Thom van Dijk, Jan
Remmers en Bob van Wilgen. Joost Kok was in principe bereid om de wedstrijden van ON9 te fluiten,
maar heeft hier inmiddels van af moeten zien. Door de degradatie van ON3 en ON4 zal de KNVB
minder vaak een scheidsrechter aanstellen voor deze teams.
Wedstrijdcoördinator
ON is naarstig op zoek naar iemand die de velden (en kleedkamers) wil indelen. Alex heeft dit 14
seizoenen gedaan en de taak wordt nu door Jan Niko de Boer waargenomen. Het programma is ruim
op tijd bekend en de indeling kan dus gewoon thuis en in je eigen tijd. Wijzigingen op zaterdag door
afgelastingen worden door de functionaris van dienst verwerkt. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Alex Bolt (alexbolt38@hetnet.nl) of Paul van der Zwaag (pavanderzwaag@gmail.com).
Al met al waren er het afgelopen seizoen weinig sportieve hoogtepunten, maar incidenten zijn
gelukkig ook uitgebleven. De bezetting van de TC en de selecties is op peil en de vooruitzichten voor
het nieuwe seizoen zijn prima. Hoewel het aantal seniorenteams met acht minder is dan in het

recente verleden, is er een brede groep recreatieve voetballers die met plezier op verschillende
niveaus actief zijn.
Namens de TC overige senioren,
Paul van der Zwaag

Jaarverslag Public Relations Commissie
In het genoemd boekjaar werden een aantal contracten helaas geannuleerd. Dat kwam deels omdat
de contractperiode voorbij was doch ook dat enkele bedrijven hebben moeten afhaken vanwege de
economische recessie. De PR-commissie doet haar uiterste best om hier vervangingen voor te
krijgen, echter de tijd werkt ons wat dat betreft erg tegen. Het is wrang, doch we moeten accepteren
dat dit in de toekomst steeds vaker zal voorkomen.
De vereniging was in de gelukkige omstandigheid enkele sponsoren te kunnen aantrekken, die zeer
belangrijk zijn voor de club.
Zo kunnen we noemen:
M&W bedrijfskleding in Leek, een kleding sponsor met name voor de vrouwenselecties.
Bakker-Blok-Letens makelaar is tevens de kledingsponsor voor onze jeugdafdeling.
Verder mogen we noemen: Telecom Service groep in Leek en
Bam Techniek eveneens in Leek.
Maar we blijven ons sterk maken voor sponsoren en reclamebordhouders. De PR- commissie heeft
de hulp van haar leden, ouders van leden, begunstigers hierbij zeer nodig. Geef ons de adressen van
bedrijven en wij zullen hen een bezoek brengen.
De commissie bestond uit de volgende leden:
Bob W.R. van Wilgen
Ernst Visser
Kor Mollema
Wiebe Schoonhoven
Alfred van Deemter
Mark van der Laan

– coördinator
– acquisitie
– acquisitie
– alg.zaken
- alg.zaken
- acquisitie

06-20781881
06-23548357
06-54956997
06-13536989
050-5257199
06-43197961

wrvanwilgen@home.nl
eweisenbach@home.nl
kjmollema@hotmail.com
wiebesch@hotmail.com
a.van.deemter@freeler.nl
m.s.vanderlaan@home.nl

De PR-commissie heeft een grote bijdrage geleverd aan de organisatie en het advertentiedeel van
het nieuwe programmaboekje. Besloten is om de komende jaren geen Presentatiegids uit te geven.
Bij alle thuiswedstrijden van selectie- vrouwen en mannenelftallen wordt dit fraai uitgevoerde boekje
uitgegeven. Het actuele deel van de komende wedstrijd wordt per zaterdag voor het boekje
aangeleverd.
Wij hopen, dat de leden zich willen inzetten, om meer sponsoren binnen te halen en tevens om
meer bedrijven te benaderen om een reclamebord langs het hoofdveld te laten plaatsen.
Namens de PRC,
Bob W.R.van Wilgen,

Jaarverslag TC selectie elftallen mannen
Eerste selectie
De ambities voor aanvang van het seizoen 2012-2013 waren duidelijk, namelijk binnen een jaar
terugkeren naar de hoofdklasse. Vanuit dit oogpunt was de selectie op voorhand versterkt met een
aantal geroutineerde spelers, die hun sporen hebben verdiend op het hoogste amateurvoetbal. Na
een bewogen seizoen kan geconcludeerd worden dat deze ambitie duidelijk niet is behaald, we
spreken van een teleurstellend seizoen. Verder kreeg de vereniging te maken met organisatorische
problemen door het wegvallen van Vincent Muskee en Aaldrik Stadens. Tevens werd aan het eind
van seizoen afscheid genomen van hoofdtrainer Henk Konings en zijn assistent Jelte Horneman.
Aan de hand van een nieuw gevormde technische commissie is het beleid voor de komende jaren
uitgezet. De ambitie is om binnen 3 jaar terug te keren in de hoofdklasse.
Tweede selectie
Onder leiding van in eerste instantie Vincent Muskee en later Jelte Horneman werd een keurige
positie in de middenmoot van de reserve eerste klasse behaald. Dit gebeurde voornamelijk met
jongens die afkomstig zijn uit de eigen jeugd.

Namens de TC selectie elftallen mannen,
Frank van Huis

Jaarverslag kantinecommissie seizoen

De KC heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Er waren, vooral op de zaterdagmiddagen, veel
problemen met het bezetten van de bar en de keuken. De ‘vaste’ ploegen zijn langzamerhand van
een welverdiend pensioen gaan genieten en hun eventuele opvolgers staan blijkbaar niet te
trappelen hun plaatsen in te nemen. Ingrid moest dan ook veel improviseren om de zaak toch
draaiende te houden en gelukkig slaagde zij daar meestal in, ook al ging dat vaak gepaard met eigen
inzet. Een structureel probleem dus dat zal moeten worden opgelost door het inschakelen van de
dames- en herenvoetballers. Dat we de keuken ook nog regelmatig open kon, was te danken aan
Julia (toen nog volop actief), de dames Elsbeth Noorman en Esther Kroder en Freerk Noorman.
Ondanks deze geweldige inzet slaagden we er helaas niet in het seizoen wat de financiën betreft in
positieve zin af te sluiten. Daarmee wordt bedoeld dat het begrote bedrag niet kan worden gehaald.
Landelijk gezien lag de omzet van de sportkantines ongeveer 15% lager als het vorige seizoen en ON
ging in deze trend mee. Deze terugval heeft uiteraard alles te maken met de crisis in ons land,
waardoor men minder te besteden heeft. Verder gooide de vervelende winterperiode opnieuw roet
in het eten met als gevolg minder trainingen en (oefen)wedstrijden op de kunstgrasvelden. Ook de
JVT-trainingen van de KNVB werden tot een minimum terug gebracht. Allemaal dus omstandigheden
die je niet in eigen hand hebt en dan is het best een beetje frustrerend dat je, ondanks de
inspanningen van velen, het gestelde doel niet haalt. Gelukkig kunnen we melden dat tot aan het
einde van het kalenderjaar 2013 de resultaten er een stuk beter uitzien!
Wat betreft de personele samenstelling van onze commissie veranderde er ook het één en ander.
Harry de Boer heeft vanaf het jaar 2000 de functie van inkoper voor zijn rekening genomen en, na
het vertrek van Aaldert van Aalderen, nam hij ook nog het beheer van de financiën voor zijn
rekening. Aan het begin van het seizoen gaf Harry aan te willen stoppen en mede dank zij de
inspanningen van Tom, Alex (e.a.) kon Harry de inkoopzaken in het voorjaar overdragen aan Martijn
Noorman en Michel Schreuder. Vlak voor de vakantieperiode meldde Henk Letens zich spontaan aan
voor de overname van de portefeuille financiën en konden we dus wat dat betreft het seizoen goed
afsluiten. Jan Niko de Boer zal aan het eind van het seizoen 2013/14 stoppen als voorzitter van de KC.
Aan zijn opvolging wordt gewerkt. We hebben overigens aan het begin van het nieuwe seizoen
uitgebreid afscheid genomen van Harry met daarbij wel de aantekening dat hij nog wekelijks actief is
bij het aanvullen van de voorraden bier- en frisdranken in het bargedeelte.
Op de voorjaarsvergadering was al besloten dat de elftallen in het nieuwe seizoen ook op de
zaterdagmiddagen worden ingeschakeld voor de bardienst. Ingrid zal dit verder uitwerken. Leuker is
het natuurlijk met vaste ploegen te werken, maar als men dat niet meer wil, is dit de enige oplossing
om de zaak draaiende te houden.
Tenslotte, en dan zijn we al in de herfst aangeland, onze keukenprinses Julia kon de ongelijke strijd
tegen de kanker niet winnen. Op zaterdag 2 november 2013 hebben wij op zowel de begraafplaats
Selwerderhof als op ons sportpark op een waardige manier afscheid van haar genomen.
Namens de Kantinecommissie,
Jan Niko de Boer

Jaarverslag activiteitencommissie
Leden van de Activiteiten Commissie:
Brenda Kuiper
Mark Leegsma
René Smits
Leonie van der Velde
David Westerink
Lotte Wiekamp
Bijna traditioneel werd er in oktober een Oktoberfest georganiseerd.
Net als de vorige keren werd dit feest weer een groot succes.
Vooraf was er een mogelijkheid om een typisch Duitse maaltijd (met o.a. bratwurst en sauerkraut) te
bestellen. Hier maakten tientallen mensen gebruik van.
In de in Beierse kleuren versierde kantine zijn uiteindelijk 90 dames en heren, van diverse ON teams,
aanwezig geweest bij dit feest.
In het voorjaar organiseerden wij voor het eerst een Latin Night party.
Een feest geheel in het teken van de Latijnse landen.
Met bijpassende versieringen en muziek.
De opkomst was iets minder vergeleken met het Oktoberfest, toch hebben wij de aanwezigen een
gezellige en tropische avond bezorgd.

Namens de activiteitencommissie,
René Smits

Jaarverslag zaalvoetbalcommissie

In dit seizoen deden we met 20 teams mee aan de competitie en voor een deel van de teams ook aan
de strijd om de districtsbeker. Dat waren welgeteld drie teams minder als in het vorige seizoen. En
het zijn allemaal mannenteams, want de vrouwen zijn al een paar seizoenen uit het beeld
verdwenen.
Het zaalvoetbal bij Oranje Nassau is bestemd voor de recreant en dat brengt met zich mee dat het
maximaal houdbare voor onze teams de tweede klasse is. Het afgelopen seizoen kwamen we
zodoende met 6 teams in de 2e klasse, 5 in de 3e klasse en 9 in de 4e klasse uit.
Bij het opmaken van de eindstanden valt het op dat geen van onze teams de kampioensvlag kon
hijsen. Het 13e eindigde als hoogste ONteam met een verdienstelijke 2e plaats in hun klasse gevolgd
door het 1e team dat beslag legde op de 3e plaats. De overige teams speelden geen rol van betekenis,
maar met de nadruk op recreatief sporten zal men daar niet wakker van liggen. Het 13e team was het
meest productief, .men schoot in 20 wedstrijden 167x raak en incasseerde 78 tegendoelpunten. Het
16 e team was het minst productief met 44 goals voor en 93 tegen. En heel opvallend, na 18
gespeelde duels had het 8e team zowel 118 goals voor als tegen.
Wat de accommodatie betreft maakten we op de woensdagavonden (3 uur) en vrijdagavonden (1
uur) gebruik van sporthal De Wijert en tevens op de vrijdagavonden (4 uur) van de BEAhal en op die
avond speelt ook nog team van de v.v. Helpman in deze zaal. Vanwege de terugloop van het aantal
teams hebben we de maandagavonden in de BEAhal (2 uur) aan het begin van het seizoen opgezegd.
We zijn aan het nieuwe seizoen met 16 teams begonnen en gezien dit aantal hebben we geen
speeluur meer op de vrijdagavond in sporthal De Wijert. Onze opdracht voor dit seizoen is te zorgen
voor een commissie uit de zaalteams die de taken over moet nemen van Jacob van der Heide. Hij is
vanaf het begin van het zaalvoetbal bij de organisatie betrokken en wil langzamerhand afbouwen
Hopelijk lukt het ons hiervoor goede opvolgers aan te trekken. Het al dan niet doorgaan met het
zaalvoetbal binnen Oranje Nassau hangt hiervan af.
Namens de zaalvoetbalcommissie,
Jacob van der Heide

