
 

Jaarverslag van CVV Fit Boys 2016-2017 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Christelijke voetbalvereniging Fit Boys. 

Dat Fit Boys een actieve vereniging is kunt u lezen in dit jaarverslag en de jaarverslagen van de diverse 

commissies. 

Aan de start van het seizoen ging iedereen vol goede moed het veld in, het bleek echter dat sommige teams 

tegenstanders troffen die een maatje te groot waren. Echter de sfeer en stemming binnen de teams bleef 

optimistisch en een ieder ging er elke wedstrijd weer vol tegen aan. In dit seizoen hebben wij afscheid genomen 

van de teamuitjes. In het seizoen 17/18 is er een begin gemaakt met een teambuilding activiteit voor de jeugd. 

In het bestuur hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden: 
Secretaris en lid van het Dagelijks bestuur Martin Willekes is afgetreden, deze functie wordt overgenomen door 
Hiske Anja Molema. 
Jeugdvoorzitter en lid van het bestuur Annemieke Westra is afgetreden, deze functie wordt overgenomen door 
Marcel van der West. 
Dit houdt in dat alle functies zijn ingevuld. 
 
Op 7 maart 2017 heeft er een Bijzondere Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Deze ledenvergadering 
vond gelijktijdig bij Fit Boys en VV Beilen plaats. 
Tijdens deze ledenvergadering zijn de leden gevraagd om een keuze te maken voor kunstgras en zelfbeheer, met 
de inzichten die toen bekend waren. 
Door beide verenigingen is unaniem besloten voor 1 kunstgrasveld en stoppen met zelfbeheer. 
De belofte is gemaakt om bij de leden terug te komen als de onderhandelingen met de gemeente anders uit 
pakken. 
 
Uit het financieel jaarverslag blijkt ook dit jaar dat Fit Boys nog steeds een gezond draaiende vereniging is.  
Met name de opbrengsten van de kantine en keuken, daaruit blijkt maar weer dat men de kantine als een plek 
ziet waar men samenkomt en zijn of haar verhaal kwijt kan. 
In Memoriam. 
 
 
Helaas hebben wij ook dit seizoen weer te maken gehad met verlies van leden, oud leden,  vrijwilligers en 
dierbaren van onze (oud) leden. Onze gedachte gaan uit naar allen die een dierbare hebben verloren.  
Ter nagedachtenis aan hen die van ons heengingen: 
 

Een enkel woord een klein gebaar houd je op de been 
je voelt je een moment niet meer zo alleen 

 
 

Activiteiten: 

Om al onze activiteiten binnen de vereniging goed te kunnen organiseren is de activiteitencommissie van groot 
belang.  
De rol van de activiteitencommissie zal steeds belangrijker worden binnen onze vereniging, deze commissie zal 
in het aankomende seizoen steeds meer elan geven aan de acties die er al zijn en er gaan komen.  

 

Ook dit jaar is weer gebleken dat de jaarlijkse TT actie zeer belangrijk is voor onze vereniging. het is nu zo dat er 

wel meer vrijwilligers van Fit Boys nodig zijn die meehelpen met deze actie want het blijft opvallend dat meer dan 

de helft van de uren wordt gedraaid door vrijwilligers van buiten de vereniging. Waarvoor wij dank zeggen. 

De nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond zijn dit jaar zeer goed bezocht en aankomend jaar zal de 
vrijwilligersavond nog groter van opzet worden! 
 
Naast de traditionele acties: de Geraniumactie, tulbandenactie jeugd, Poeizs actie jeugd waren er dit jaar ook 
spontane acties de PUB Quiz en het Rad van Fortuin.  
Deze acties waren beide een groot succes!!!! 
Naast alle acties die goed verlopen zijn er helaas ook activiteiten die minder goed lopen waaronder het mix 
toernooi.  
 
De Familiedag was een groot succes, de activiteit die was uitgezet over het hele sportpark bracht menigeen in de 
benen. 
En natuurlijk de moeders die verloren van de F-jes, goed gedaan!!!  



 

Als afsluiting was er de traditionele BBQ en onder het genot van een hapje en een drankje kon men meedoen 
met het Rad van Fortuin. 
 
De Sponsorcommissie is dit jaar volledig in opbouw en dat werpt al zijn vruchten af. Onze complimenten voor de 
inzet van deze commissieleden.  
Onze dank gaat uit naar het Rabofonds als sponsor van de jeugd. 
De nieuwe sponsoren die wij dit jaar verwelkomen zijn Auto Beilen, Tiemco Maat, Hup en Fidom Beilen. De 
vereniging is trots op deze nieuwe aanwinsten!! 
 

Renovatie: 

Nog altijd de schop niet in de grond… gaat het in 2018 dan wel gebeuren? We houden goede moed, maar het is 

lastig zaken doen. We hebben als verenigingen gekozen voor een sportpark in beheer van de gemeente, nu gaan 

de huren en de grondslag voor huur stijgen. Mocht het zo zijn dat huren op termijn veel duurder gaat worden dan 

komen we terug bij de leden voor overleg.  De wens om een veld in kunstgras te krijgen blijkt een kostbare 

aangelegenheid en de gemeente laat ons meebetalen. We proberen te werken aan de beste oplossing, maar het 

gaat niet makkelijk. 

Vrijwilligers: 
Fit Boys heeft vele vrijwilligers en deze vrijwilligers dragen vele taken binnen de vereniging. 
Om de druk beter te kunnen verdelen zoeken wij meer schouders/ondersteuning om deze taken te verlichten, er 
zijn dit jaar nog vele openstaande vrijwilligersfuncties.  
Namens Fit Boys is er een afvaardiging naar de cursus ‘meer vrijwilligers in korte tijd’ geweest. Deze cursus werd 
georganiseerd door  Sport Drenthe. 
Door middel van flyers en aandacht op de website zijn de leden u hierbij betrokken. Dit alles gaat leiden tot een 
belavond in september 2017. 
 
Opleiden en maatschappelijke betrokkenheid: 
Naast de opleiding voor de scheidsrechters willen wij onze jeugdtrainers motiveren om opleidingen te gaan 

volgen. Deze opleidingen kun de trainers de  handvaten geven om de trainingen van de jeugd kwalitatief beter te 

maken.  

Dit jaar heeft Fit Boys wederom laten zien maatschappelijk betrokken te zijn. 
De samenwerking met het COA, jeugdtrainers van Fit Boys hebben de jeugd van het AZC Oranje training 
gegeven en de verkoop van appeltaart en stroopwafelcake voor ‘Walk for Life’. 
 

Het bestuur wenst alle teams een sportief seizoen toe, veel plezier, spelvreugde, sportiviteit en Respect voor 

elkaar en onze tegenstanders. 

Tot slot: 

Bij het samenstellen van een jaarverslag loop je altijd gevaar mensen of zaken te vergeten. Het bestuur is 

iedereen, die zich inzet voor onze vereniging, ontzettend dankbaar en dit wordt enorm gewaardeerd. 

Die club daar wil je bij horen! 

 

Het bestuur van c.v.v. Fit Boys 

 
 

 


