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Jaarverslag Algemene ledenvergadering Maandag 29 augustus 2022 
 
Vanuit het bestuur… 
 
Beste leden van Omlandia, 
 
Corona, het woord dat we nu wel te vaak hebben gehoord. Helaas hebben wij als club hier net zoals 
velen van u nadelen van ondervonden.  
 
Waar we vorig jaar nog schreven we dat ondanks de hoop wij alweer snel moesten sluiten na de 
zomer van 2020. Gelukkig was dat dit jaar anders en hebben we met alle ups & downs een 
voetbalseizoen kunnen draaien. 
 
Ondanks dat wij nog niet compleet zijn in het bestuur (nog op zoek naar een PR/sponsorcommissie 
bestuurder), hebben we wel een nieuwe kledinglijn kunnen regelen en diverse sponsoracties kunnen 
houden. 
 
Zowel bij de jeugd teams als volwassenen hebben we veel te maken gehad met veel wijzigingen in 
de wedstrijd planning. Hierdoor konden sommige teams niet alle wedstrijden spelen en andere 
moesten weer veel door de weeks spelen. Bij Omlandia 1 was het elke week weer spannend van de 
14 teams waren er 10 teams die elkaar goed in balans hielden.  
 
Ook was het de laatste jaar van Simon Schuil jr. als trainer van ons eerste. Hierdoor verwelkomen wij 
ook Marcel de Groot als nieuwe trainer van onze eerste elftal. Bij het tweede nemen we afscheid van 
een Daniel en verwelkomen onze nieuw Daniël Dijk.  
 
Wij zien door deze wisselvallige tijden ook veel leden die zich hebben afgemeld maar zien ook 
genoeg nieuwe leden die zich weer aanmelden.  
 
Als bestuur hebben wij het gevoel dat we alles goed onder control en hebben ook al komen wij dit 
jaar zoals de jaren ervoor weer vrijwilligers te kort. Ook daarom nu weer een oproep aan u die dit 
leest, wij hebben u nodig.” 
 
Op het gebied van onze accommodatie  
 
De grasvelden zijn voorzien van een beregeningsinstallatie en de velden zijn door de gemeente 
vlakker gemaakt waardoor we hopelijk mooiere velden hebben. 
 
Ons kunstgrasveld is een zorgkindje voor de Gemeente en daarmee voor ons. Er zijn zoveel 
vernielingen en rotzooi aangericht dat besloten is om het veld te sluiten en de toegang op straffe van 
een boete te ontzeggen aan eenieder. 
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De vrijwilligers zijn bijna iedere dag op de club. Zij houden zich o.a. Bezig met ballen zoeken die kwijt 
geraakt zijn tijdens de training, velden wedstrijd klaarmaken, zorgen dat het tenue weer schoon en 
fris is.  
 
Daarnaast de rommel opruimen die rondom ons complex ligt en men vergeet op te ruimen. Verder 
maken ze de tribune schoon met de hogedrukreiniger en hebben ze alle reclame borden gewassen.  
 
We zijn ongetwijfeld nog heel wat dingen vergeten wat ze bijna wekelijks doen.  
 
Wat is er nog verder gebeurt in The Old Teffer. De plafonds in het douch gedeelte zijn gewit en 
alle binnen deuren en kozijn voorzien van een nieuw verfje , in de kantine en rondom de bar zijn 
steigerplanken aangebracht. Er is een waterontharder geïnstalleerd en 2 nieuwe C.V ketels 
geplaatst. Ook is er een nieuwe alarminstallatie geplaatst  
 
Wat zit er nog aan te komen. De vloeren in de hal en kleedkamers verdienen aandacht. Hier en 
daar een nieuwe kit bij de beglazing aanbrengen. Er moeten wat glaslatten geschilderd. En de 
banken op de tribune voorzien van een nieuwe laag verf. En dan staat ons complex er weer pico 
Bello op voor het nieuwe seizoen. 
 
En dan nu naar de kern van ons bestaan, het voetbal… 
 
Senioren 
Afgelopen seizoen waren er 4 herenelftallen en 1 vrouwenelftal ingeschreven bij de KNVB. 
Daarnaast deed 1 35+ mannenteam mee aan de vrijdagavondcompetitie. 
 
Gedurende het seizoen hebben onze trainer van het 1e elftal, Simon Schuil, en het 2e elftal, Daniel 
Venhuizen, aangegeven te stoppen als trainer. Ook Rolf Potgieter gaat wat anders doen na jaren van 
vrijwilligerswerk bij de jeugd en de laatste jaren als teammanager van het 1e elftal. Bij deze nogmaals 
dank voor jullie inzet afgelopen jaren. 
 
Gelukkig hebben we 2 nieuwe trainers kunnen aanstellen. Marcel de Groot gaat ons 1e elftal trainen 
en Daniel Dijk wordt trainer van ons 2e elftal. Dennis van Dijk gaat de taken van Rolf overnemen. Wij 
wensen iedereen veel succes komend seizoen. De overige trainers en leiders van de senioren blijven 
ook komend seizoen Omlandia trouw. 
 
Jeugd 
Afgelopen seizoen waren er 16 jeugdteams ingeschreven bij de KNVB. Het grootste probleem is en 
blijft de begeleiding van de teams. Trainers en leiders liggen niet voor het oprapen. Onze dank gaat 
dan ook uit naar alle trainers en leiders die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor onze jeugd. 
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Na dit seizoen hebben bijna alle trainers van jo13 t/m jo19 aangegeven te stoppen vanwege 
verschillende redenen. Het vervangen van deze trainers is grotendeels gelukt mede door inzet van 
ouders. Ook de invulling van trainers en leiders voor jo12 en lager is weer gelukt door de inzet van 
vele ouders. 
 
De Jeugd Technische Commissie (JTC) bestond afgelopen seizoen uit Jaap Bosch, Marlies Bijman, 
Rense Jan Joldersma, Wilco Slump en Mart van Sleen. Mart van Sleen en Jaap Bosch hebben 
aangegeven te stoppen. Arjan Tammenga komt de JTC versterken. 
 
Afgelopen seizoen zijn wij begonnen met Train To Score. Vanuit Train To Score begeleid Erwin 
Heerlijn onze jeugdtrainers bij het voorbereiden en geven van training. Deze samenwerking wordt 
komend seizoen verlengd. 
 
Zaalvoetbal 
 
Namens Omlandia deden er afgelopen seizoen 3 zaalteams mee. Voor komend seizoen hebben we 
ook weer 3 teams ingeschreven. Arend van Wijngeeren en Jeannet Groenbroek zijn hier de 
kartrekkers, waarvoor dank.  
 
Toekomst 
Vanaf komend seizoen gaan we weer starten met een jeugdbestuur, naast de JTC. De JTC kan zich 
zodoende meer bezig houden met het technische gedeelte van de jeugd en het jeugdbestuur moet 
de overige zaken voor zijn rekening nemen zoals jeugdactiviteiten. 
 
Daarnaast gaan wij kijken of het jeugdbeleidsplan moet worden aangepast en willen we inzetten op 
het werven van meer jeugdleden. 
 
Kantine: 
 
Het afgelopen half jaar hebben we een goed jaar gehad. We konden weer een beetje op een 
normaal niveau draaien. Helaas heeft corona ons wel wat vrijwilligers gekost en is het moeilijk om de 
planning weer rond te krijgen.  
 
Met ingang van seizoen 2022/2023 zal er meer een beroep gedaan worden op de teams door de 
weeks. Wanneer daar geen akkoord voor is dan zal de kantine gesloten moeten worden op 
trainingsavonden. 
 
Omdat alles om ons heen duurder wordt betekend dit ook dat wij niet kunnen achterblijven om de 
prijzen omhoog te gooien. Dat hebben we dan ook gedaan. Er zal in de zomerstop gekeken moeten 
worden of de prijzen die we nu hanteren voldoende zijn of dat we nog een verhoging moeten 
doorvoeren voor het nieuwe seizoen begint.  
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We willen dit jaar de kantine nog meer aankleding geven en daardoor gaan we een paar kleine 
dingen aanschaffen. Ook in de keuken gaan we kijken wat we nog moeten hebben om optimaal te 
kunnen draaien. Verder zijn er niet veel bijzonderheden vanuit de kantine te melden. 
 
Tot slot…. 
 
Wij willen iedereen die het afgelopen seizoen geholpen heeft om van een vv Omlandia een leuke en 
bruisende vereniging te maken heel erg bedanken. 
 
Namens het bestuur uw secretaris 
 
Patrick Olthof 


