Jaarverslag seizoen 2016 – 2017 v.v. Oliveo
Vereniging
Leden
Nadat het seizoen 2015-2016 werd afgesloten met een record aantal leden, is het ledenaantal het afgelopen
seizoen licht afgenomen. We sloten het seizoen af met 800 leden. Tijdens het seizoen bleek het soms (te)
moeilijk om volwaardige teams op te stellen. Oliveo 8 en JO19-3 zijn helaas noodgedwongen uit de competitie
gehaald. Voor het seizoen 2017-2018 verwachten we een verdere afname van het aantal leden gezien het
aantal afmeldingen dat al is ontvangen. Een ontwikkeling die zorgen baart, en waarop u van het bestuur actie
mag verwachten.
Een tweede trend die we vaststellen, is de verschuiving van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Aan
het eind van afgelopen seizoen zijn we geconfronteerd met de wens van een relatief groot aantal leden
(selectiespelers) om op zaterdag te gaan voetballen. Reden voor het bestuur om een standaardteam voor de
zaterdagcompetitie in te schrijven. Juist om leden te kunnen behouden. De sportieve focus van Oliveo zal
echter blijven gericht op de zondagcompetitie, waarbij we de ontwikkeling hiervan nauwlettend blijven volgen.
Het bestuur heeft geen rouwkaarten ontvangen. Dat neemt niet weg dat Oliveanen ons mogelijk zijn ontvallen.
Traditiegetrouw wensen wij alle nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het grote verlies.
Aan het eind van het seizoen werd Oliveo geconfronteerd met een tweetal ‘ras-Oliveanen’: Cees de Vreede en
Cees Ammerlaan die beiden langdurig in het ziekenhuis zijn opgenomen. We wensen hen een spoedig herstel!

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. De voorzitters Ruud Schalkwijk en John Weijgertse waren
herkiesbaar en werden door de ALV met algemene instemming herkozen.

Stichting
Met de Stichting wordt per kwartaal de financiële voortgang besproken. Zowel de Stichting als de Vereniging
staan er financieel gezien goed voor zodat de onderhoudsreserves kunnen worden aangevuld. Ook de Stichting
Waarborg Fonds is tevreden hoe de vereniging er financieel voorstaat.
Voor de Stichting resteert nog één zorgpunt, het dak van de hal. De vloer in de hal is gerenoveerd zodat deze
weer 15 jaar meekan. Ook zijn nieuwe voetbaldoelen aangeschaft.
De stichting Tribune zal blijven bestaan zolang de tribune blijft behouden. Er wordt geen actief onderhoud meer verricht.

Organisatie
Over het algemeen waren er afgelopen seizoen weinig wijzigingen in de bezetting van de organisatie, wat goed
is voor de stabiliteit van de vereniging. Ook in de structuur van de club zijn geen noemenswaardige wijzigingen
opgetreden. Oliveo is en blijft een club van korte lijnen, waarbinnen wij als bestuur laagdrempelig willen
blijven.

Vrijwilligers
Net als veel verenigingen heeft Oliveo te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. Een trend die zich ook
volgend seizoen zal doorzetten. Als voorbeeld mag dienen dat Hans van Rijn om gezondheidsredenen is gestopt
met het wedstrijdsecretariaat op zaterdagochtend. Zeker als het gaat om de barbezetting en het vinden van
scheidsrechters is en blijft een knelpunt.
In vervolg op het agenderen van dit onderwerp voor de laatste algemene ledenvergadering is een
vertegenwoordiging van het bestuur met een aantal leden bezig om een Vrijwilligersbeleid op te stellen. Ons
motto is en blijft: “Oliveo is een vereniging van en door leden”. Door een meer gerichte benadering hopen we
het aantal vrijwilligers onder leden en ouders te vergroten. Op basis van enthousiasme, en niet op basis van het
opleggen van ‘straf’ door een hogere contributie als leden geen vrijwilligersactiviteiten willen verrichten.
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PR en Communicatie
De leden en andere geïnteresseerden worden via de Website, de Facebook pagina en de Twitteraccount (zeer)
frequent geïnformeerd over wat er zoal gaande is binnen onze vereniging. Maandelijks verschijnt de Oliveo
nieuwsbrief. Een enthousiast team van mensen zorgt daar voor! David Dilling verzorgt wekelijks mooie film- en
fotoreportages over Oliveo. In augustus brachten we als bijlage van de Telstar een Presentatiegids uit. Ook
maken we voor informatie over de club dankbaar gebruik van media als Haags-amateurvoetbal en
Haaglandenvoetbal.
Het Bestuur is afgelopen seizoen geconfronteerd met een discussie over de auteursrechtelijke bescherming van
een foto. Het opleuken van de site met een willekeurig foto/plaatje heeft geleid tot een forse schadeclaim. Met
zoekmachines zijn bureaus actief op zoek naar dit soort activiteiten met een verdienmodel eraan gekoppeld.
Het is dus zaak om alleen eigen materiaal op de site te zetten.

Sponsoring
Hoofdsponsor Peter van Koppen had de selectie uitgedaagd om de verlenging van zijn hoofdsponsorschap te
koppelen aan de promotie van het 1e zondagteam. Nadat dat was gelukt, is Peter de afspraak nagekomen en is
tijdens de afsluiting van het seizoen een nieuw tweejarig contract getekend.
De activiteiten van de sponsorcommissie leiden tot een gestage toename van het aantal sponsoren. Veld 2
staat inmiddels bijna geheel in de reclameborden, zodat we moeten nadenken over wat te doen als er geen
plek meer is. Dankzij 4 van onze trouwe sponsoren (Van Koppen & Van Eijk, De kleurmakers van Toussaint,
Installatiebedrijf Van Wichen en SNS-bank) staat er bij veld 2 een spic and span scorebord.
Oliveo Business Club heeft de laatste jaren te kampen met een kleiner aantal gegadigden om deel te nemen.
De sponsorcommissie heeft een nieuw sponsorpakket samengesteld zodat het laagdrempeliger wordt om deel
te nemen aan de OBC.

Normen en waarden en een veilig sportklimaat
In het afgelopen seizoen hebben zich enkele kleine incidenten voorgedaan in relatie tot wedstrijden. Vanuit het
bestuur is daarop actie genomen door gesprekken met betrokken spelers en/of trainers/ begeleiders en/of
ouders. Waar noodzakelijk resulterend in passende maatregelen.
Sinds het seizoen 2015-2016 vraagt Oliveo Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) op. In de aanloop naar het
seizoen 2017-2018 zal aan de nieuwe trainers en (bege)leiders gevraagd worden een VOG aan te vragen. Dit
kan kosteloos.

Oud papier
Tot nu toe genereert Oliveo een behoorlijke bijdrage aan het inzamelen van oud papier. Het inzamelen van
afval binnen de gemeente gaat veranderen waardoor het inzamelen van oud papier als inkomstenbron gaat
verdwijnen. Met de gemeente is een overbruggingsperiode van 3 jaar overeengekomen. Zo blijven de
financiële gevolgen voor de komende 3 jaren beperkt.

Kauffmantrofee
Jaarlijks reikt het bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie de Kauffmantrofee uit aan een lid of leden met
bijzondere verdiensten. Dit seizoen viel de eer te beurt aan Gerhard en Miranda Häupler. Op Gerhard kan je
altijd rekenen; hij zwaait al jaren de scepter bij de F-Cees, fluit wedstrijden en traint diverse leeftijdsgroepen.
Miranda draait zeer regelmatig kantinedienst (tijdens Jeugdland) en is gastvrouw bij alle thuiswedstrijden van
Oliveo 1. Gerhard en Miranda betrokken ook zoon Erwin bij de uitreiking, ook hij is uit het goede
vrijwilligershout gesneden.
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Lid van Verdienste
Een andere vrijwilliger benoemden we tot Lid van Verdienste. Sebastiaan van Ruijven is actief bij bijna alle
verbouwingsplannen en klussen die we kunnen bedenken, bij het Millenniumtoernooi, als elftalbegeleider
maar bovenal ook als initiator en organisator van het Oliveofeest, en verdiende deze onderscheiding daarom
als geen ander.

Sportief
Algemeen
We sloten het seizoen af met 43 teams, waarvan 11 seniorenteams (inclusief 3 zaterdagteams) en 1
meidenteam. Oliveo nam met 5 teams deel aan de zaalcompetitie, heeft een G-team en op donderdag en
zondag speelt een relatief oudere garde 7 tegen 7.
Voor enkele teams was er aan het eind van het seizoen een kampioenschap te vieren. Dat waren JO15-2, JO134 en natuurlijk het 1e zondagelftal.

Zondagselectie
Na 2 jaar net naast het kampioenschap te hebben gegrepen is het dit seizoen gelukt. Oliveo 1 werd kampioen
en gaat naar de 2e klasse. De kampioenswedstrijd tegen FC Zoetermeer, die met 2-0 werd gewonnen, werd
zeer druk bezocht, en het kampioenschap is tot in de late uurtjes flink gevierd. JO19-junior Lex Visser werd
gekroond tot speler van het jaar.
Oliveo 2 heeft in het 1e seizoen in de reserve hoofdklasse uitstekend gepresteerd. In de winterstop stond het
elftal nog boven aan, uiteindelijk werd de 4e plaats gehaald. Oliveo 3 wist zich na een moeizaam seizoen
uiteindelijk nog vrij gemakkelijk te handhaven in de reserve 2 e klasse.
Of het doorslaggevend voor de prestaties is weten we niet maar het 1 e en 2e elftal zijn voor het eerst naar het
buitenland gegaan voor een zeer geslaagd trainingskamp. Naast een eigen bijdrage van de spelers en de
begeleiders en van een aantal sponsoren is / wordt het trainingskamp betaald door inzamelactiviteiten van de
selectie zelf, zoals Koken met Sterren.

Technisch kader
Net als in de hele organisatie waren er weinig wisselingen in het technisch kader. Gerard Stege en Ronald
Luscuere werden bij de JO13 categorie opgevolgd door Brian de Jong. Ferry Bakhuis (JO15) heeft
noodgedwongen het trainerschap van de JO15categorie tussentijds moeten overdragen. Hij werd opgevolgd
door Niels van Rest, die deze taak samen met Daan Bennebroek overnam. Passend bij ons uitgangspunt om
zoveel mogelijk Oliveanen als trainer aan te stellen. Aan het eind van het seizoen namen we afscheid van
Marcel van Rest en Kees Kleij (Zondag 3), Etienne Keijenberg (JO11) en Colin Zweers (JO9). In hun opvolging is
inmiddels voorzien.
Na 5 jaar heeft Babette van ’t Hart een punt gezet achter haar fysiotherapie / verzorgster werkzaamheden
voor Oliveo. Babette wordt komend seizoen opgevolgd door Brian Ruigrok.

Scheidsrechters
Het is van groot belang om goed opgeleide scheidsrechters te hebben binnen de vereniging. De
scheidsrechterscommissie trekt daar hard aan. Afgelopen seizoen hield het met het aantal scheidsrechters niet
over, met name waar het gaat om de instroom van nieuwe scheidsrechters. Het aantal beschikbare
scheidsrechters baart ons dus zorgen. Er is een kleine harde kern waar we op kunnen terugvallen, maar die zou
best wat groter mogen worden. Daar ligt duidelijk een ambitie!

Accommodatie
Verbouwing kantine
Tijdens de zomervakantie van 2016 is de kantine verbouwd. En het resultaat mag er zijn! De vernieuwde
kantine werd officieel feestelijk geopend in het bijzijn van een groot aantal genodigden (sponsoren, bedrijven
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en mensen die aan het project meewerkten, oud bestuursleden etc.). Later volgde een feestavond (met The
Raspers) voor leden en vrijwilligers. Na wat opstartperikelen (met de verwarming (de ALV was de koudste
editie wellicht in de geschiedenis van Oliveo) is het goed vertoeven in de kantine. De akoestiek en verlichting
vragen nog wel de aandacht van de Bouwcommissie.
Omwille van de veiligheid en beveiliging hebben we in de kantine een aantal camera’s opgehangen.
De verbouwing van de keuken is begin juni gestart. Broodnodig, en niet alleen omdat de keuken door het
intensieve gebruik verouderd is. Zo leerde een controle van de Voedsel en Warenautoriteit dat de keuken en
de koelcel niet meer aan de huidige eisen voldoen. De koelcel zal niet meer worden gebruikt. Er komen losse
koelkasten. Ook een vetput is verplicht.
De ‘nieuwbouw’ naast de hal is voor een deel bekostigd met het uitgeven van obligaties. In mei 2017 konden
de deelnemers de obligaties verzilveren of beschikbaar stellen aan de vereniging. De meeste deelnemers
hebben afgezien van uitbetaling zodat een mooie financiële bijdrage is gecreëerd voor de verbouwing van de
keuken.

Velden
Eind 2016 ontstond er landelijk een discussie over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden,
vanwege de infill van gemalen autobanden. Dit naar aanleiding van een uitzending van het Tv-programma
Zembla. Voor- en tegenstanders vielen in deze discussie vielen in deze discussie over elkaar heen. Wij kozen er
voor om de lijn van de KNVB en de gemeente te volgen en de resultaten van nader onderzoek door het RIVM af
te wachten. Wel besloten we de JO9- en de JO11 categorie, net als de keepers, zo weinig mogelijk op kunstgras
te laten trainen en spelen. Ook lieten we eigen onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat onze velden aan de
normen voldoen. Inmiddels is de storm wat geluwd, maar met de gemeente overleggen we nog altijd over de
keuze van de meest geschikte infill voor onze velden.
Het was de bedoeling de zomer van 2017 te gebruiken om veld 5 te vervangen. In overleg met de gemeente is
dit een jaar doorgeschoven. Het veld ligt er op zich na de renovatie 3 jaar terug nog goed genoeg bij, en dit
geeft de ruimte met de gemeente de discussie over de infill en het wel of niet kantelen van het hoofdveld en/of
het gebruik daarvan goed te voeren.

Parkeerterrein
De inrichting van het parkeerterrein/evenemententerrein is fietsvriendelijker gemaakt, en door herinrichting
zijn er meer parkeerplaatsen gerealiseerd. Oliveo lift daarop mee door de entree te gaan verplaatsen waar nu
de containers staan. Overleg met gemeente, de buurverenigingen en Jeugdland is nog gaande.

Verhuur
Oliveo probeert op vele manieren inkomsten te genereren. De fanfareband Haaglanden is inmiddels een
trouwe gebruiker van de hal geworden en er klinken regelmatig vrolijke klanken door de nieuwbouw. We
verhuren ook aan de tennisvereniging en HCP, maar staan open voor meer gebruikers.
Met Skippy is een nieuw huurovereenkomst overeengekomen voor een periode van 5 jaar. Door de
aantrekkende economie groeit Skippy en in onderling overleg is de voormalige bestuurskamer bij de Skippy
ruimte getrokken. Dit kan omdat het bestuur inmiddels vergadert in de vernieuwde bestuurs- annex
commissiekamer.

Festiviteiten
Feestavond
Ook dit seizoen werd de hal professioneel ingericht voor een daverende feestavond. De editie was net als vorig
seizoen nagenoeg uitverkocht met circa 600 bezoekers. Chapeau aan de organisatoren! Jammer dat het goede
gevoel in de dagen na het feest wat verdween door suggestieve en ongefundeerde berichtgeving op
TelstarOnline en vanuit onze gemeente. Dat is inmiddels rechtgezet, we hebben het feest met de organisatoren
goed geëvalueerd en wat rest is een positief gevoel over een mooie feestavond!

Toernooien
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Het Millennium toernooi voor de JO9 en JO11 is helaas niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. Ook
dit is een landelijke trend. De JO13 en JO5 versie is wel doorgegaan en is zeer geslaagd.
Na het vanwege de weersomstandigheden noodgedwongen afzeggen vorig seizoen van het Goeden Doelen
toernooi voor Meisjes is de editie dit jaar wel doorgegaan. Zelfs uit het buitenland kwamen teams opdagen; er
werd menig woordje Engels en Deens gesproken in de kantine. Een goed verlopen toernooi met circa 50
deelnemende teams: een mooi succes!
Het jeugdtoernooi voor de niet-selectieteams is na het succes van het vorige seizoen ook dit seizoen op één
dag gespeeld. Vanuit de JO17-groep is aangegeven graag te willen deelnemen en daardoor is het toernooi tot
in de avond gespeeld. Hulde aan Patrick Huijgen en zijn vrouw voor het verzorgen van dit toernooi.

Jeugdkamp
De belangstelling bij de jeugdleden en begeleiders is onverminderd groot. Ook dit jaar weer een zeer
succesvolle editie, met meer dan volle bak deelnemende jeugdleden.

‘LEGO activiteiten’
De legokantine zal als blijvende herinnering aan de LEGO actie een plaats in de kantine krijgen.
Diverse LEGO-acties liepen en lopen vanwege het succes door. In de eerste plaats omdat is gebleken dat deze
activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het verenigingsgevoel. Daarnaast om de verbouwing van de
keuken te financieren, maar ook om voor de club wat extra financiële armslag te creëren. Voorbeelden zijn de
Collecte F-Kees, de Speculaaspoppenactie, sparen via tanken bij AVIA, (kerst- en paas) klaverjassen en Keezen,
collecteren voor het Oranje-fonds en de Fietstocht.
Twee wat grotere LEGO-activiteiten pikken we er nog even uit. Koken met Sterren editie 2017 was weer een
succes. Onder begeleiding van Mart v.d. Gaag liepen selectiespelers zich de blaren op de voeten om circa 70
gasten van een lekkere maaltijd te voorzien. De tweede is de LEGO motorrit. Initiatiefnemer Henk Moerman en
zijn team schotelden de deelnemers deze keer een mooie route in de omgeving Bloemendaal / Zandvoort voor.
Veel deelnemers (ook per auto (old timers)) en het feit dat de eerste regendruppels pas in de loop van de
middag vielen zorgden voor een geslaagde dag.

Tot slot
Het bestuur is over het algemeen tevreden hoe het gaat binnen de vereniging, en daar zijn we trots op. De
accommodatie wordt aanzienlijk beter, en sportief zetten we stapjes. Maar we hebben ook best wat
zorgpuntjes, zeker waar het gaat om de inzetbaarheid van vrijwilligers en de terugloop in het aantal leden.
Natuurlijk staan we ook voor het nieuwe seizoen weer met frisse zin klaar om deze mooie vereniging te
besturen.
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