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1 Jaarverslag secretariaat 

- Tamara Selderbeek – 

 

Laat ik beginnen met de sterke en positieve kanten van 2018 te benoemen: 

 De klusdag  in maart was druk bezocht en zowel de Gieteling als Rooswijk hebben hard 

gewerkt.  

 We kregen een mooie bijdrage van NLdoet, geregeld door Joost en Jan!  

 Het jeugdtoernooi was gezellig en de jeugd had gelukkig goed weer. 

 We hebben goed bezochte pubquizen gehad, Mattijs stelt met veel humor alle vragen en Jelle 

is een strenge maar een rechtvaardige jury. De volgende pubquizen zijn in de maak.  

 En ook halen we weer geld binnen met de Grote Club Actie, dankzij onze jeugd!   

 Ook zijn we blij met alle sponsoren die weer een bijdrage geleverd hebben. 

 

Het bestuur bestond in 2018 uit Sebastiaan (voorzitter), Miranda (penningmeester), Jelle (planning en 

activiteiten), Joost (jeugdzaken) en Tamara (secretariaat). Voor TC was het hele jaar een vacature.  

Het bestuur vergaderden in 2018 8 keer. Ook hebben we regelmatig om de tafel gezeten met het 

bestuur van de Gieteling. We worden nog steeds goed ondersteund door Theo Reitsma. Ook heb ik 

zelf een aantal keren contact gehad met de Gemeente Velsen, vooral over de accommodatie. 

Nog steeds blijkt dat er van een kleine enthousiaste groep vrijwilligers heel veel gevraagd wordt.  

 

Helaas bestaat Dames 1 in 2019 uit te weinig speelsters. Met nog 5 à 6 spelers hebben we, met pijn in 

ons hart, moeten besluiten met Dames 1 te stoppen. Wel zijn we druk bezig om een slowpitch 

softbalteam op te richten, hopelijk wordt dit een succes. Mocht dit onverhoopt geen succes worden 

dan zal ik mijn taken in het bestuur alsnog neerleggen aangezien ik me dan geen betrokken Rooswijk 

lid meer voel. Maar eerst eens kijken of we kunnen slowpitchen!  

 

Daarom hieronder nogmaals mijn oproep:  Kijk dus nog eens goed naar alle vacatures en denk jij dat jij 

geschikt bent laat het ons dan weten! Misschien weet je iemand in je omgeving die misschien geschikt 

is voor één van de functies ….? 
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2 Jaarverslag wedstrijdsecretariaat  

- Fabiënne Juffermans - 

 

Het seizoen 2018 ben ik een stuk minder chaotisch begonnen dan vorig jaar. Inmiddels weet ik hoe 

alles werkt en wat wanneer gedaan moet worden. Eigenlijk is het zo als wedstrijdsecretaris dat je het 

hele jaar door bezig bent. Zoals nu lijkt het voor iedereen even voorbij maar wedstrijdsecretarissen 

beginnen meteen alweer vooruit kijkend en werkend naar het seizoen 2019. In november hebben we 

de ruildag voor de oefenwedstrijd alweer gehad en heb ik weer mijn best gedaan om deelnemers te 

vinden voor het jeugdtoernooi.  

 

We gebruiken nu al 2 jaar het digitale wedstrijdformulier en ik denk dat het inmiddels allemaal 

vlekkeloos verloopt. Al zijn daar nog wel een aantal aandachtspuntjes geweest dit jaar, maar nu vult 

iedereen het naar wens van de bond in. Het is zeer belangrijk dat men dat ook blijft doen want de 

bond gaat vanaf dit jaar boetes uitdelen als de formulieren niet goed zijn ingevuld.  

 

Dan nog wat praktische zaken over dit seizoen: 

Dit seizoen zijn we gestart met zeven teams in de competitie. Gelukkig hebben we dit jaar ook met alle 

teams het einde van het seizoen gehaald. Alle competities zijn daarmee netjes afgerond. Echter zijn 

niet bij alle team alle wedstrijden gespeeld maar dat lag meer aan de weergoden in de maand 

september dan aan de inzet van de teams. We speelden dit jaar met elkaar 126 competitiewedstrijden.  

Waar ook dit jaar weer heel veel wijzigingen in zijn geweest. De wijzigingen kosten heel veel tijd zeker 

omdat het soms heel lastig is een nieuwe datum te vinden. Al heb ik dit jaar gemerkt dat er veel vanuit 

andere teams geschoven moet worden en niet zo zeer vanuit Rooswijk. Gelukkig waren de coaches 

over het algemeen meewerkend om tot een nieuwe datum te komen.  Dit jaar een extra compliment 

aan David en zijn pupillen; ze hebben afgelopen seizoen maar drie wedstrijden verzet!  

 

Dit seizoen zijn er 60 wedstrijden verzet of gewijzigd. Sommige wedstrijden zelfs wel mee dan één 

keer. Ondanks dat er nog veel geschoven is, is het minder dan vorig jaar. Ik hoop dat dat aantal 

volgend jaar toch nog wat te verminderen.  

 

Als laatste nog een compliment aan alle coaches. Ik heb onze samenwerking als zeer positief ervaren 

en het is fijn dat we soms gewoon heel snel antwoord van elkaar kan hebben als het nodig is.  

 

De oefenwedstrijden voor komend seizoen zijn al geregeld en ik kijk uit naar weer een sportief seizoen.  
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3 Jaarverslag ledenadministratie 

- Miranda Juffermans - 

 

Aan het eind van seizoen 2017 bestond Rooswijk uit 92 leden, waarvan 5 niet-spelende leden 

Bij de jeugd en bij de senioren hebben we dit seizoen totaal slechts 7 nieuwe leden gekregen. 

Helaas hebben dit jaar enorm veel leden opgezegd. 30 in totaal, waarvan 23 senioren. Als gevolg 

hiervan zal er het nieuwe seizoen in ieder geval een heren honkbalteam minder zijn. We zijn druk bezig 

om de overgebleven 6 softbaldames onder te brengen in een nieuw te starten slowpitch mix team 

(gemengd heren en dames). We starten dit seizoen met slechts  68 leden. 

 

 

 

4 Jaarverslag penningmeester 

- Miranda Juffermans - 

 

Ons tweede jaar bij de Gieteling heeft helaas minder omzet opgeleverd dan vorig jaar. Het is de 

bedoeling dat we met de opbrengst van kantineomzet de kosten voor de huur kunnen dekken. De 

behaalde omzet is gekomen van de drie goed bezochte pubquizen dit jaar. Verder zijn er geen 

evenementen geweest die voor extra omzet zorgden. 

 

Dit jaar hadden we maar één sponsor, maar tezamen met donaties, Grote Club Actie en opbrengsten  

van de spaaracties via de Vomar en Sponsorkliks heeft dat ruim € 3.000,00 opgeleverd.  

 

Aankomend seizoen zal financieel een zwaar jaar worden, mede omdat de kosten van o.a. de 

veldhuur gelijk blijft en het aantal senioren leden laag is. Met het wegvallen van veel senioren zal ook 

de omzet in de kantine zichtbaar gaan afnemen. Dus net als vorig jaar hoop ik dat iedereen ook 

aankomend seizoen na de wedstrijd in deze gezellig kantine blijft nazitten om wat te eten en te 

drinken, liefst samen met de tegenstander. Dat komt ons allen ten goede. 
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5 Vrijwilligersbeleid 

- Jelle Reinen – 

 

Het afgelopen seizoen hebben Jochem en ik ons best gedaan om te zorgen dat er voldoende 

vrijwilligers beschikbaar waren voor de diverse diensten en activiteiten. Ondanks dat het soms 

puzzelen was, zijn bij de meeste wedstrijden de scheidsrechters keurig op tijd verschenen zodat alle 

teams konden spelen. Daarnaast hebben diverse leden ook enorm hun best gedaan om kantine 

geregeld schoon te maken, wat absoluut gewaardeerd werd (ook door de tennis!). Verder wil ik ook de 

ouders van de jeugdleden bedanken die geholpen hebben door een kantinedienst te draaien of een 

wedstrijd te scheidsen indien nodig. 

 

In 2019 zijn we helaas genoodzaakt om meer ouders in te zetten bij schoonmaakdiensten van de 

Gieteling, dit in verband met het stoppen van Dames 1.  

 

Zonder vrijwilligers zijn wij als Rooswijk helemaal nergens en ik ben blij om te zien dat vanuit de hele 

vereniging mensen hun steentje bijdragen om alles succesvol te laten verlopen. Toch wil ik hier toch 

nog vermelden dat alle leden moeten beseffen dat ze iets moeten doen binnen de vereniging. Er zijn 

met name altijd scheidsrechters en mensen achter de bar tijdens activiteiten nodig en dit kan niet 

allemaal gedaan worden door een beperkt aantal mensen. Bij het indelen van de scheidsrechters 

proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur die is doorgegeven (dit dient ook 

dit jaar weer aangegeven te worden!), maar houd in je achterhoofd dat je minimaal 2 keer per seizoen 

moet scheidsen. Probeer ook tijdig zelf te ruilen of een vervanger te regelen indien je onverhoopt niet 

kunt, ik en Jochem hebben helaas geen blik met scheidsrechters achter de hand wat we op ieder 

willekeurig moment kunnen open trekken. Voor de activiteiten is de hulp van vrijwilligers ook altijd 

nodig dus probeer ook daar bij te springen wanneer je gevraagd wordt of bied zelf hulp aan.  

 


