
JAARVERSLAG 2021-2022 

Dit seizoen hebben we weer volop kunnen voetballen. In december gooide Corona met een 

lockdown nog even kort roet in het eten maar vanaf medio januari stonden we toch weer op het veld 

en langs de lijn.  

Senioren 

De senioren konden dit jaar een normaal seizoen voetballen. En dat leverde mooie en teleurstellende 

momenten op. Een mooi moment is het kampioenschap van zondag 4 dat met veel plezier gevierd 

werd. Teleurstellend was de degradatie van ons eerste elftal. Dat ondanks een goede eindspurt en 

een spannend degradatieduel er toch niet in bleef. Dit jaar zien we ook een groei in het 35+ en 45+ 

voetbal waardoor er ook af en toe op vrijdagavond wedstrijden op het complex gespeeld worden. 

Een mooie en gezellige aanvulling. . 

VOGIDO Academie 

De VOGIDO academie ontwikkelt zich verder door en doet nu ook de O15 t/m O19. We zien een 

mooie ontwikkeling bij de spelers en de trainers. We hebben veel enthousiaste jongens en meiden 

die training geven aan de pupillen. De pilot met de techniektraining op vrijdagmiddag is een succes 

en wordt ook onderdeel van het vaste aanbod van de Voetbalacademie. Dit geeft kinderen de kans 

om zich technisch verder te ontwikkelen en biedt trainers de uitdaging om hun vaardigheden te 

vergroten. Daarnaast hebben diverse trainers de trainerscursus gedaan en zijn ze geslaagd. 

Daarnaast hebben we ook genoten van de verschillende kampioenschappen bij de pupillen en 

junioren.  

Activiteitencommissie 

Ook sociaal gezien was een gezellig, druk jaar. Er is door de activiteitencommissie weer van alles 

georganiseerd van het voetvolleytoernooi tot de pubquiz, van de VOVRIMIBO (onze nieuwe traditie) 

tot de vossenjacht en van de Wipe-out tot de bierproeverij. Voor elk wat wils!  

Sponsoring  

De Grote clubactie was dit jaar een mooie opsteker. Onze jeugdleden hebben samen een mooi 

bedrag opgehaald waardoor de pilot van de techniekschool georganiseerd kon worden, de U9, U10, 

U11, U12 en U14 toernooien een bijdrage kregen en een leuke wipe-out door de 

activiteitencommissie en vrijwilligers geregeld is..  

Toernooien 

Het U14 toernooi is een vaste waarde op de kalender en sinds vorig seizoen hebben we ook het 

U11/U12 toernooi. Daar kwam dit jaar het U9 toernooi bij in de meivakantie. Met veel etnhousiasme 

zet de toernooicommissie zich ook weer hier met talloze vrijwilligers voor in. Wat resulteert in 6 

dagen voetbalplezier met jeugdvoetbal op hoog niveau.  

Huldiging / nieuwjaarsreceptie 

Dit jaar hebben we tijdens onze familiedag 18 juni jl. gelukkig weer een aantal jubilarissen mogen 

huldigen. Door de corona hebben we dit in Januari 2021 en 2022 niet kunnen doen en hebben er 

voor gekozen om in ons verjaardags weekend deze mensen te huldigen. In verband met vakanties 

kon niet iedereen hierbij aanwezig zijn maar desondanks was het een gezellige en voor wat ons 

betreft voor herhaling vatbaar. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons bouwteam (Kristian Kuipers, 



Robert Plate, Martijn Nijhuis en Emil Vermaas) uitgeroepen als team van het jaar 2021 waarin ze 

samen met een team vrijwilligers hebben gezorgt voor een geweldige update van ons clubgebouw. 

In 2021 hadden we de volgende jubilarissen 

● Frans Hollink 60 jaar. 
● Marco Lammers, Theo Ensing†, Erik Barelds en Arjan Olijve 40 jaar 
● Henk Elfrink † ,Peter Buursen en Joost Walter 25 jaar 

En in 2022 waren dat: 

● Henny Westendorp 75 jaar.  
● Henk Hermes, Gerard Sprakel, Wim Veldhuis, Bob Husken 40 jaar.  
● Rene Bont, Ruben Buursen en Michiel Vaneker 25 jaar 

 

Ledenontwikkeling 

Ondanks de beperkte mogelijkheden door de Covid is de ontwikkeling van ons ledenbestand positief 

te noemen. We hebben gemerkt dat we kunnen vertrouwen op onze leden en dat we niet met extra 

bedankers zijn geconfronteerd. Ondanks dat we plusminus 175 bedankers hadden zijn we door de 

nieuwe aanmeldingen gegroeid met 75 leden. In de onderstaande tabel is te zien dat we juist bij de 

senioren een groei hebben gehad. Bij de pupillen is er een daling te zien deels is dit te verklaren door 

de late aanmelding bij de jongste jeugd, deze is anders dan andere jaren pas echt op gang gekomen 

na de vakantie en daardoor niet echt te zien in het overzicht. 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
totaal senioren 298 298 342 298 376 

totaal junioren 222 238 248 244 294 

totaal pupillen 284 284 286 290 240 

      

      
totaal             

meisjes 112 121 111 117 125 

jongens 692 699 765 715 785 

totaal spelend 804 820 876 832 910 

      

      
niet spelend 127 127 130 133 130 

dames trimgroep 14 0       

      
totaal betalende leden 945 947 1006 965 1040 

      
niet betalende 
kaderleden       77 106 

donateurs 18 18 10 10 8 

 

 



Beleidsvoornemens 2021-2022 

Op de ALV van vorig jaar hebben we als bestuur stilgestaan bij twee thema’s die op dat moment 

actueel waren namelijk de organisatie VOGIDO en de ontwikkeling op gebied van zaterdag-

zondagvoetbal.  

Organisatie VOGIDO  

VOGIDO is een grote vereniging met veel leden waardoor we veel elftallen hebben. Dit betekent dat 

er ook veel geregeld en georganiseerd moet worden. Al een aantal jaren loopt het aantal vrijwilligers 

en de uren die zij willen en kunnen besteden terug. Daarom is in 2019 gestart met de organisatie van 

VOGIDO wat anders in te richten zodat taken beter behapbaar worden en vrijwilligers betrokken en 

gemotiveerd blijven. Dat is een uitdaging die de vereniging na de lockdowns en Corona ook gevoeld 

heeft. Afgelopen jaar is daarom flink ingezet op het werven van nieuwe vrijwilligers voor de 

bardiensten, de scheidsrechters, maar ook teammanagers, trainers en alle andere kaderleden. En dat 

begint te werken. Maar we zijn er nog lang niet. Ook in 2022-2023 is dit een speerpunt.  

Zaterdag-zondagvoetbal 

Afgelopen jaar is er door een werkgroep de notitie zaterdag-zondagvoetbal opgesteld. Deze 

werkgroep heeft de opdracht gekregen om daar verder mee aan de slag te gaan. Dit is in de 

vergadering van de FEV besproken. De werkgroep is in gesprek met het onderzoeksbureau 

Kennispunt Twente voor het maken van een onderzoeksopzet op verzoek van de sportambtenaar 

van de gemeente Enschede.  

Beleidsvoornemens 2022-2023 

Als vereniging staan we best goed voor. Dat blijkt onder meer ook uit de analyse van Henk Bolhaar 

over de voetbal in Enschede en de jaarlijkse monitor van Sportaal. 

We zijn een familieclub met diversiteit in activiteiten rondom het voetbal maar ook in het ontmoeten 

met elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan was de familiedag waarbij we alle leden die 25 jaar of meer 

lid waren hadden uitgenodigd om het nieuwe clubhuis te bekijken en waarmee we gelijk de 

jubilarissen konden huldigen.  

We vinden het belang dat iedereen kan meedoen. En dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dat 

proberen we via de Voetbalacademie vorm te geven. We zijn financieel gezond. Maar er zijn ook wel 

wat uitdagingen, namelijk ook wij hebben er last van dat mensen minder vrijwilligerswerk doen. En 

we willen graag bijdragen aan een gezonde leefstijl en een gezonde en veilige sportomgeving. En 

door de energiecrisis is ook de verduurzaming een belangrijk aandachtspunt.  

Voor komend seizoen heeft het bestuur daarom 4 speerpunten vastgesteld namelijk: 
- Het werven van vrijwilligers vooral gericht op scheidsrechters, bardienst, terreinbeheer en 

twee nieuwe bestuursleden 
- De doorontwikkeling van de voetbalacademie  
- Werken aan een gezonde veilige sportomgeving door o.a. EHBO training, meer variatie in het 

kantineaanbod, aandacht aan de rookvrije sportvereniging 
- En de verduurzaming, de aankleding en onderhoud van het complex. 

 
 
 


