Jaarverslag v.v. VAKO voetbal 2016-2017

sinds de nieuwbouw heuse gastdames onze
bezoekende
teams
verwelkomen
en
doorverwijzen naar de kleedkamers, warme
koffie en de velden. Verder was er voor de
zoveelste keer weer een succesvol E/F-kamp
en bleek de alternatievere invulling van ons
Rabobank Jeugdtoernooi een succes met dit
jaar de A’s en B’s op de velden in Vries. Merijn
Kobes was de eerste trotse winnaar van de
penaltybokaal nieuwe stijl! Het POD initiatief
(pilot) met de gemeente Tynaarlo willen we
uiteraard ook niet onvermeld laten alsmede de
start van de VAKO ledenraad.

VAKO Jaarverslag 2016-2017
Een
seizoen
waarin
eindelijk de opening van
onze nieuwbouw centraal
stond. Verhuizen begon in
maart en in april was
VAKO ‘over’ naar de
prachtige
nieuwe
accommodatie! Een resultaat waar we met zijn
allen heel trots op mogen
zijn.
Behalve
de
nieuwbouw ook triest
nieuws dit seizoen. Het
overlijden
van
Jan
Zigterman, Harm
de
Boer, Cor Pieters, Jacob
Koops en Nico Altena
zijn dieptepunten in het
seizoen 2016-2017…

Senioren. Na een prima voorbereiding en twee
spectaculaire wedstrijden in de competitie waarbij
onze buren uit Eelde en Zuidlaren werden
getrakteerd op een 10-1 nederlaag (waarna veel
publiciteit) ging het seizoen voor het
vlaggenschip van de vereniging toch als een
nachtkaars uit.
Na het seizoen werd afscheid genomen van
Egbert Darwinkel die 4 jaar lang trainer is
geweest bij VAKO. Gedurende het seizoen werd
afscheid genomen van Geert Been. Jarenlang
assistent scheidsrechter bij VAKO 1.
Bij VAKO 2 kwam het vuurwerk vooral vanwege
een compleet nieuw kader dat voor deze groep
verscheen. Met nieuwe leiders Klaas Evert
Gorter, Hendrik Siegers,
assistent scheidsrechter
Jacob Jan Hofstra was
het kader al aardig op
sterkte. Na een paar
weken werd dit kader
aangevuld met assistent
trainer Evert Grijpstra.
Helaas heeft Evert, na een spectaculaire intrede
binnen de vereniging, het seizoen niet af kunnen
maken vanwege lichamelijk ongemak.

Jeugd. Ook dit seizoen voldoende te beleven
bij onze jeugdafdeling. Kampioenschappen bij
de jongere jeugd (F1, E2, E3 en D3). Tot zover
binnen de velden, want buiten de lijnen
gebeurd
e
veel
meer.
Het
VAKO
kledingpl
an kreeg
gestalte
en
zit
volop in
de uitvoering! Een mooi resultaat waardoor
onze jeugd fraai gekleed op de zaterdagen de
wei in gaat.Ook de realisatie van ons Rabo
jeugdstadion gelijktijdig met de nieuwbouw is
een mooi resultaat en krijgt een vervolg m et
scorebord
en
dugouts.
Ook zal het
trouwe
bezoekers
opgevallen
zijn
dat

VAKO 3 deed met een grotendeels nieuwe groep
lang mee voor de prijzen, maar toen het er echt
op aan kwam werd toch overal naast gegrepen.
VAKO 4 draaide een seizoen als vaker. Veel
plezier en weinig punten. De sfeer werd er echter
nooit echt minder om. Richting einde van het
seizoen werd het wel duidelijk dat er een te groot
aantal spelers zou stoppen om dit team als
geheel bij elkaar te houden.
VAKO 5 kon eindelijk het zo lang verwachte
kampioenschap gaan vieren aan het einde van
het seizoen. Amicitia VMC leek een geduchte
concurrent voor het kampioenschap, maar de
mannen van VAKO 5 stonden aan het einde van
het seizoen met de bloemen in de handen. Net
als bij VAKO 4 nogal wat spelers die gaan
stoppen met actief voetballen.
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Materiaal en onderhoud. Nieuwbouw ,
nieuwbouw en nog eens nieuwbouw dit jaar
met een fraaie
opening in april als
prachtig sluitstuk.
De MO-groep gaat
zoals
elk
jaar
gestaag door en
met
alle
nieuwbouwactivitei
ten blijft VAKO
een beroep op
deze trouwe groep
doen.

Zaterdag 2 draaide een prima competitie
ondanks de vele mutaties in het elftal en dan met
name op doel, maar meer dan een verdienstelijke
3e plaatst op de ranglijst zat er niet in.
Zaterdag 3 kende een seizoen van ups en
downs. Vooral qua aantallen beschikbare spelers
was het soms moeilijk puzzelen voor Henk
Abrahams om tot een 11-tal aan spelers te
komen. Uiteindelijk wist het team Zevenhuizen 1
onder zich te houden in de competitie.
Dames 1 eindigde onder leiding van nieuwe
trainer Pascal Mollink verdienstelijk in de
middenmoot. Mollink nam na het seizoen
afscheid om als trainer in Assen verder te gaan.
In de 7-7 competitie werd met regelmaat
meegespeeld door een team van Vako.
Wisselende successen maar met prima sfeer en
enthousiasme van leider Johan Pas.

Financieel.
jaarverslag.

Zie

separaat

financieel

Sponsoring en communicatie.
De nieuwe sponsorcommissie, bestaande uit
zes personen, is het afgelopen seizoen bijna
maandelijks bijeen geweest. Nieuw bloed zorgt
voor frisse ideeën.

Ledenaantallen.
Het
verloop
in
het
ledenaantal laat zien dat de vergrijzing
voortschrijdt en VAKO meer en meer passieve
leden in huis heeft. Een zorgwekkende
ontwikkeling richting de toekomst die de
aandacht van bestuur en JC heeft.
Leden
Dames
Meisjes
Jeugd
Zaterdag
Zondag
Passief
Totaal:

2011
15
25
200
69
87
96
492

2012
17
19
186
48
88
106
464

2013
15
28
168
42
91
106
450

2014
29
13
167
39
95
79
422

2015
29
13
160
38
104
84
428

De sponsor commissie heeft de sponsoring
nieuwe stijl opgezet met onder meer brons,
zilver en goud pakketten. Dat sloeg aan en
leverde voor het nieuwe seizoen nieuwe
sponsors op. Met een recordopbrengst.
VAKO telt ongeveer honderd sponsors, van
groot tot klein. We hebben een fantastische
pre-opening van de nieuwbouw gehad met
ruim 80 sponsors en hun partners in de nieuwe
kantine. Daar kwam de suggestie naar voren
een VAKO-businessclub op te zetten. De

2016
20
15
152
35
97
94
413
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sponsorcommissie is daar druk mee bezig en
hoopt komende seizoen minimaal twee
bijeenkomsten te organiseren.
In de nieuwbouw is de VAKO-muur ontstaan.
Particulieren kunnen voor 150 euro een
metalen bordje kopen waarin hun naam
gegraveerd staat. De eerste 35 bordjes zijn
verkocht.
De Club van 100 kreeg een impuls dankzij de
commissie Cv100. Er zijn thans 75 leden, die
50 euro per jaar bijdragen. Hun namen zijn te
bewonderen op het opgeknapte bord bij de
trap in de hal van de nieuwbouw. Op naar de
honderd leden.
Dankzij de vrijwilligersactie en inzet van
vrijwilligerscoördinator Olga Klompstra waren
er meer dames inzetbaar als gastvrouw en
voor de entreeheffing en programmaverkoop
bij wedstrijden van VAKO zondag. Het
programmablad kreeg een nieuw uiterlijk en is
nu in kleur.

September 2017,

VAKO is veeI dank verschuldigd aan
webmaster Arjan Luchies, die de site
vakovoetbal.nl snel bijwerkt en combineert met
VAKO Twitter en Facebook.

Bas Baalmans, secretaris

Tot slot, de VAKO Presentatiegids 2017-2018
is in september weer verschenen. Elke zomer
weer een heidens karwei. Als VAKO de
zomerstop heeft, draait de sponsorcommissie
op volle toeren.
Afgelopen zomer was het extra druk omdat
het overgrote deel van de sponcontracten
afliep en opnieuw vastgelegd moesten worden
voor drie jaar. Grote dank aan al degenen die
daaraan meegewerkt hebben. Bewezen is dat
vele vrijwilligershanden licht werk maken.
En verder. De 1e DFG Cup vond plaats dit
seizoen, als opvolger van het J&T toernooi. De
eerste editie was een succesvolle met
plezier,voetbal en muziek. En zon, veel zon.
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