1

Opgericht 22 oktober 1922

Jaarverslag seizoen 2016-2017
van
Grouwster Amateur Voetbal Club
(GAVC)
te Grou
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Inleiding
Hierbij biedt het bestuur haar leden het jaarverslag 2016-2017 aan.
Dit verslag is als volgt opgebouwd:
1. Voetbal algemeen
2. Bijzonderheden
3. Organisatie
4. Financiën
5. Leden
6. Verslagen commissies
7. Slot

1 Voetbal algemeen
Dit seizoen wordt in de veldcompetitie deel genomen door vier zondag herenseniorenteams, een 35+-,
45+-team en één 7x7-damesseniorenteam, en 20 jeugdteams op zaterdag.
De seniorenselectie staat dit jaar voor het tweede jaar onder leiding van de trainer Douwe Zondervan;
met als assistent-trainer Robert Kleefstra. Deze laatste heeft ons aan het eind van het seizoen verlaten.
Keeperstrainer is Pieter v.d. Wal.
Leider bij eerste elftal is Eelke Bosma
Het vlaggenschip van GAVC wordt in de tweede klasse K kampioen en promoveert voor de eerste
keer in de GAVC-historie naar de eerste klasse.
Ria Heitbrink is ook dit jaar weer verantwoordelijk voor de verzorging van onze spelers.
De ondersteuning is dit jaar wederom in handen van Jelte Heida
Bij de senioren speelt het tweede elftal in de reserve eerste klasse en eindigt op een 8e plek, het derde
elftal speelt in de reserve vijfde klasse en beëindigt de competitie op een niet onverdienstelijke vijfde
plek, ook het vierde elftal bereikt de 5e plaats in de 5e klasse.
Ons enige 7x7 dameselftal speelt zich op vrijdagavond naar het voorjaarskampioenschap.
Ook het 35+-team speelt in de najaar- en voorjaarscompetitie op vrijdagavond en wordt in het voorjaar
tweede; terwijl ons 45+-team in het voorjaar op een 3e plek eindigt
Bij de 20 jeugdteams is er wederom veel enthousiasme en strijdlust te bewonderen met wisselend
resultaat. Er is in het voorjaar slechts één kampioen te bewonderen, nl JO15-2d
Een 11-tal jeugdteams eindigen op respectievelijk 2e en 3e plekken; terwijl de andere eindstations plek
4 t/m 9 zijn.
Bij het zaalvoetbal doen twee senioren herenteams en twee senioren damesteams mee aan de
competitie. Waarvan GAVC 2 als hoogste eindigt op een derde plek.

2 Bijzonderheden
De situatie van de grasvelden laat, na regenval, nog altijd te wensen over; er blijft relatief veel en lang
water staan op de velden. Ondanks de goede zorgen van BV Sport lijkt hierin nog steeds geen
verbetering in te komen.
Bij het kunstgrasveld houden we de vinger nog steeds aan de pols; maar door onze gebruiksregels
m.i.v. het voorjaar 2013 op last/advies van de gemeente en BV Sport is de slijtage normaal te noemen.
Wel zitten we met het kunstgrasveld nog steeds met de moerasgas-gevolgen; waardoor er een aantal
keren per jaar, na hevige regenval of extreme droogte verzakkingen plaatsvinden; welke dan weer
vakkundig gerepareerd worden door Intergrass.
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Door de rubberkorrelproblematiek heeft het gebruik van kunstgras het afgelopen jaar ter discussie
gestaan.

3 Organisatie
Het bestuur wordt gevormd door Bert Nicolaï (voorzitter), Eelke Bosma (secretaris), Hanneke de Vries
(algemeen lid en afvaardiging Jeugd Commissie), Tjitte Hemstra (penningmeester), Jeanette Bergsma
(kantine), Jeroen Bodde (voetbal technische zaken) en Rolf Leentvaar is in de loop toegevoegd om
warm te draaien in vacature voor de nieuwe functie bestuurslid Algemene Zaken.
Eelke Bosma verzorgt tevens het wedstrijdsecretariaat voor de senioren.
Naast het bestuur is er een tal van onmisbare commissies binnen de vereniging werkzaam.
Dat zijn o.a. de:
• Activiteitencommissie is een slapende commissie
• Jeugdcommissie heeft als leden Hanneke de Vries (vz), Yke v.d. Schaaf (wedstrijd-secr.), Peter
Buwalda (secr.), Johan Terpstra (techn zaken) en de algemene leden: Nanko Kornet, Gerlof
Koopmans, Esmond Bakker, Hindrik Boonstra, en Folkert Reitsma
• Kantinecommissie: Jeanette Bergsma en Bert Nicolaï
• De Vrijwilligerscommissie en het daaraan gekoppelde beleid krijgt dit seizoen langzaam maar
zeker meer gestalte; mede door de inzet van Thérèse Wouda.
• De webredactie is alle weken bezig om onze nieuwe website te vervolmaken en is daarbij,
vanzelfsprekend, mede afhankelijk van de input van bestuur, commissies en leden.
• Oliebollencommissie bestaat uit: Diederik Damkat, Esmond Bakker, Aizo Spijkstra, Tineke
v.d. Werf, Guido Cnossen, Leida Hemstra, en Brugt Bijker
• Onderhoudscommissie/-groep: o.a. Gerrit de Vries, Libbe v.d. Meer, Hein Tichelaar, Gerben
Hoekstra, Jelte de Vries, Ypeus Oostenbrug; en nog vele anderen die op jaarbasis hun bijdrage
leveren (bijv. belijning van de velden, tuinonderhoud enz.)
• Technische commissie bestaande uit Jeroen Bodde, Rienk Wim Braaksma, Dirk Wiersma, en
Erik de Vries
• Sponsorcommissie heeft als leden Jan Kiemel (secr.), Bert Nicolaï (vz), Germ Hoekstra, Melis
Kleinhuis en Meinte Tichelaar
• Zaalvoetbalcommissie; en deze bestaat uit Fokke Postma en Erik v.d. Meer
De ledenadministratie is wederom in de vertrouwde handen van Gerrit de Vries.
De beroepscommissie bestaat dit seizoen opnieuw uit Rienk de Jong, Dirk Steenge en Wouter v.d.
Meulen; met als reservelid Ino v.d. Berg. Deze commissie hoeft ook dit seizoen niet bijeen te komen.
Jan Kiemel is onze KNVB-consul, die met vakkennis de velden beoordeelt op bespeelbaarheid.
Ook dit jaar kunnen wij, voor de seniorenwedstrijden, weer een beroep doen op een aantal vaste
verenigingsscheidsrechters, gelukkig zo nu en dan aangevuld met parttimescheidsrechters, maar de
spoeling is nog (steeds) erg dun.
Opnieuw dus de oproep: !!!!!(Jeugdige) aanvulling is dus meer dan gewenst!!!!!
Jeugdwedstrijden worden bij toerbeurt gefloten door spelers uit de seniorenteams. En junioren fluiten
jongere jeugdteams. Hiervan worden begin van het seizoen schema’s gemaakt. Opvolging door
jeugdleiders en/of eigen initiatief liet nogal eens te wensen over met als gevolg dat er bij bepaalde
wedstrijden geen scheidsrechter aanwezig was.
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4 Financiën
Hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening 2016 – 2017.

5 Leden
Ook dit jaar is er een aantal mensen, dat nauw betrokken was bij onze voetbalclub overleden.
Aan het eind van dit seizoen heeft GAVC 598 leden, waarvan 394 voetballende leden. De
onderverdeling is als volgt:
2017 2016 2015 2014
senioren veld
90 87 119 128
senioren zaal
28 27 18 33
senioren zaal + veld 12 12 15 nvt
junioren
142 151 134 123
pupillen
122 120 139 141
mini-pupillen (6-)
0
1
8
totaal voetballende 394 398 425 433
leden
ereleden en leden
27 27 25 26
van verdienste
donateurs
90 92 91 101
niet spelende leden 22 14 17 50
ondersteunende leden 23 46 38
niet betalende leden 42 27 20
commissie leden
0
0
0
totaal leden
598 604 616 610

2013
108
23
13
113
145
11
413

2012 2011
107 96
25 22
18 19
113 103
169 187
8
7
440 434

2010
91
20
18
108
185
8
430

2009
84
19
12
90
179
20
412

2008
72
24
17
95
206

26

24

17

16

17

17

2007
111
11
28
90
193

2006
105
15
25
98
178

409 422 424
17

110 112 114 108 102 100 93
65 68 63
67 64 66 49

0
0
0
0
614 644 628 622 596 596

17
107
48

585 596

6 De commissies
6.1
De jeugdcommissie
De jeugdafdeling heeft in en om het veld goed gescoord. Er komen in totaal 20 teams in
competitieverband uit.
De jeugdcommissie bestaat uit 9 personen.
Het seizoen 2016-2017 is een seizoen waarin vooral de beleving en het plezier bij alle voetballers
groot is, en natuurlijk de succesvolle acties, bijzonder veel publiek bij de thuiswedstrijden en een zeer
gezellige, geslaagde familiedag.
Het is wederom een heel fijn seizoen geweest!
6.2
Zaalvoetbal
Het zaalvoetballen wordt ook dit jaar weer door Fokke Postma gecoördineerd en hij is tevens
wedstrijdsecretaris. Ook het damesteam staat onder de hoede van Fokke Postma.
Er doen dit seizoen twee herenteams en twee damesteams mee in de competitie.
6.3
Kantinecommissie
De leiding van de kantine is ook dit jaar in handen van Jeanette Bergsma.
De financiële administratie wordt dit jaar door Bert Nicolaï, Jeanette Bergsma en Lizet Bouritius
verzorgd.
6.4
Verspreiding clubinformatie
Op de clubwebsite www.gavc.nl wordt zoveel mogelijk informatie aan alle leden verstrekt.
Ook gebeurt het steeds meer dat andere specifieke informatie via de e-mail wordt verzonden.
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En indien nodig is de coördinatie van de distributie van informatie op papier ook dit jaar weer in de
vertrouwde handen van Eeltsje Mulder; zoals de promotiegids en de ledenkaart.
Het realiseren van de programmaboekjes voor de thuiswedstrijden GAVC 1 wordt gedaan door Meinte
Tichelaar en Klaas Kiemel.
6.5
Sponsorcommissie
NAILTRA is hoofdsponsor en daarmee ook shirtsponsor van het eerste, tweede elftal. JUMBO Grou
fungeert als co-sponsor
Het aantal co-sponsoren, een belangrijke factor binnen het sponsorgebeuren, blijft wederom nagenoeg
stabiel.
6.6
Overige commissies
Zoals hierboven al vermeld staat, kent GAVC veel commissies.
Ook de los van GAVC staande ondersteunende vereniging Club van Honderd GAVC.
Deze vereniging heeft een eigen bestuur bestaande uit Dirk J. Wiersma, Bert Nicolai en Johannes
Kalsbeek en heeft tot doel het beschikbaar stellen van duurzame materialen aan de leden van GAVC.
De onderhoudscommissie zorgt stap voor stap voor de verdere realisering van de gebouw-technische
wensen, herstelwerkzaamheden en voor het regelmatig kalken der lijnen op de grasvelden.
De activiteitencommissie is op dit moment slapende.
De energiewerkgroep treft verdere maatregelen om het energieverbruik op ons complex te verlagen.
Zo zijn op het dak van ons gebouw zonnepanelen geplaatst.
En is in het voorjaar van 2017 de nieuwe kledinglijn geïntroduceerd. Hiervoor is Rolf Leentvaar het
aanspreekpunt.
Zeer succesvolle activiteiten, welke georganiseerd werden door verschillende commissies, zijn de
jaarlijkse Univédagen, snertactie en oliebollenactie.

7 Slot
Zoals altijd zal ook het seizoen 2017 – 2018 weer in het teken staan van prestaties in combinatie met
veel plezier in het voetbal. Vooral ook dit laatste is natuurlijk van essentieel belang.
In en bij de complete sportbeoefening zal wederzijds RESPECT voor elkaar centraal dienen te staan.
Pas dan kan onze mooie sport op een goede en verantwoorde wijze worden beoefend!
Het is ondoenlijk om iedereen, die GAVC op welke wijze dan ook ter wille is geweest gedurende het
seizoen 2016 - 2017, persoonlijk in dit verslag te noemen.
Het bestuur bedankt daarom via deze weg een ieder heel hartelijk voor zijn of haar inzet voor onze
mooie voetbalclub GAVC.

Grou,
Eelke R. Bosma (secretaris)
Dit jaarverslag is vastgesteld op de ALV van 20 november 2017.

A.I. Nicolaï (voorzitter)

E.R. Bosma (secretaris)

