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De sub-sponsors en shirtsponsors van FIT BOYS zijn:
Autohopper Beilen
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Combi Sport
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Hilberts Bloembollen
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    Diensverlening
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Officieel cluborgaan van de c.v.v. Fit Boys 

 

Groen / Geel 
JAARGANG 60 

3 maart 2021 – nr. 7 

Opgericht 23 augustus 1953 

 
Postadres Tolmaatsweg 2 Website www.fitboys.nl 

 9411 TZ Beilen E-mailadres secretaris@fitboys.nl 

Sportpark Noord-West Eursingerweg 14, Beilen Webmaster webmaster@fitboys.nl 

 0593-540264 Redactie redactie@fitboys.nl 

  Alarmnummer artsen 0900-1120112 
 

Wedstrijdsecretaris Henk Smit (06-10965784) Sportverzorgster Ria de Vries (06-15876262) 

Wedstrijdsecretaris (jeugd) Ruben Schutten (06-28311518) Kleding- en materiaal Erwin Zomer (06-22959426) 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter Johan Boer (06-23920255) TC zaken Jan Jonink (06-29210935) 

Secretaris Hilda Hilberts (06-31374366) Activiteiten Marten Oldersma (06-21419171) 

Penningmeester Celena Zantinge (06-11743686) Algemene zaken Andre Koskamp (06-23136459) 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester 
 
Technische commissie 
 
Senioren Jan Jonink (06-29210935) JO19 en JO17 - 

 Jan Willem Kerssies (06-57595195) JO15 en JO12 Gerrie Breider (06-36436950) 

  JO13 en JO11 Erik Weurding (06-83522430) 

  JO7 t/m JO10 Arjan Scheper (06-11867974) 
 
Is er ‘zicht’ op perspectief? 
 
Perspectief een veel gebruikt woord op dit moment. Het woord kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Hebben we 
‘perspectief op/voor’ dus een punt van waaruit je naar iets kijkt, zicht op of hebben we ‘perspectief van/voor’ dus een 
vooruitzicht., toekomstmogelijkheid. 
 
De ontwikkelingen rondom de Coronabeperkingen lijken de gunstige kant op te gaan wat betreft ons geliefde voetbalspelletje. 
Het is duidelijk dat corona een gevaarlijke outsider is. Het nemen van de juiste beslissingen is dan ook moeilijk. De 
beperkingen zijn afgelopen week versoepeld, iets versoepeld. We zijn blij dat er meer mogelijkheden komen om te trainen. 
We zijn nog niet tevreden. We willen meer. Iedereen moet weer kunnen spelen. Er is zicht op.  
 
Wat mogen we: Voor de jeugd tot 18 jaar verandert er niets, de gemaakte afspraken blijven zoals ze zijn. Spelers tot 27 jaar 
mogen weer trainen in groepsverband en voetballen in onderlinge wedstrijden. De maatregelen die al golden op het sportpark 
blijven van kracht.  We houden zicht op meer. We moeten nog geduld hebben.  
 
De KNVB heeft besloten om de competitie voor de A-categorie te beëindigen.  Na de zomer beginnen we hopelijk met een 
schone lei. Voor de rest van de A- categorie(jeugd)  volgt er binnenkort een beslissing. Wel zal de Regio-cup door de KNVB 
worden georganiseerd. Een kleine korte competitie/toernooi met clubs uit de directe regio. Ook het bestuur van de Midden 
Drenthe Zomercup is bezig om te kijken wat ze voor de clubs in Midden-Drenthe kunnen betekenen. Zicht op meer dus.  Dit 
alles onder voorbehoud van wat er straks allemaal weer mag en kan. 
  
Waar we wel zicht op hebben is de geplande ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 13 maart aanstaande. Deze 
vergadering zou plaatsvinden in november vorig jaar. Door de Coronabeperkingen hebben we toen besloten om deze uit te 
stellen. Mede omdat de noodverordening hierin voorzag. Het zal een digitale bijeenkomst worden. Alle leden krijgen deze 
week een uitnodiging per email met daarin de link naar de vergadering. Deze week komt er ook een clubblad uit om de leden 
op de hoogte te brengen.  We hopen op een goede vergadering met een positieve inbreng van iedereen.  
 
Er is ook zicht op enkele acties die van belang zijn voor de club. Op dit moment loopt de Poiesz-actie. Al jaren doet Fit Boys 
hieraan mee. Een actie die ertoe doet. Net als de Geraniumactie. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Laten we ervan 
uitgaan dat dit ook een geslaagde actie zal worden dit jaar. We hebben het nodig. En ik wijs ook nog op de TT-controle. Eind 
juni. De TT gaat sowieso door. Vrijwilligers kunnen zich weer aanmelden om hier hun steentje bij te dragen. Op het moment 
van schrijven zijn er al vele aanmeldingen binnen.  We krijgen met deze acties zicht op wat (financiële) ‘lucht’. 
 
De ledenvergadering zal aansluitend worden gevolgd door een online pub-quiz. Een leuke activiteit die wordt georganiseerd 
door de activiteitencommissie. Een activiteit waar jullie allemaal van harte voor zijn uitgenodigd. Zie hiervoor de 
mededelingen in het clubblad en social media. Is er zicht op perspectief? Zeker. In welk perspectief ziet u/jij het? 
 
Johan Boer  



Snackbar - IJSSalon
lunchroom

ʼt Luifeltje
Pr. Bernhardstraat 2I - Beilen 

Telefoon 525829

Voor al uw gezelligheid!

AfhAAl/bezorg
pizzeriA-ristorAnte

piccolA romA

mArkt 2, beilen
tel. 0593-527288

ROMA

cAgliARi

Brinkstraat 45, 9411 KL Beilen. Tel. (0593) 54 14 02
www.hupenfidombeilen.nl

Na boodschappen 
of werk,

nog even naar  
‘De Cerck’

Brinkstraat 51, 9411 KL Beilen
Tel. (0593) 52 32 88

Koop bij onze 
 adverteerders!
Koop bij onze 
 adverteerders!
Zij steunen óns.Zij steunen óns.
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De kantine heeft een nieuwe keuken 
 

De kantine is helaas al even gesloten. Ondanks dat het leeg en saai is hebben we niet stil gezeten. Afgelopen periode is er 
een nieuw keuken gedeelte geplaatst. Hopelijk kunnen onze keuken vrijwilligers, er snel mee aan de slag. Dank voor eenieder 
die heeft meegeholpen! 
 

 
 
c.v.v. Fit Boys – Algemene Ledenvergadering 2021 
 

Beste leden, 
 

Door corona zijn wij dit jaar genoodzaakt onze jaarlijkse ledenvergadering online te houden. We willen graag aandacht voor 
een aantal punten. 
 

 de jaarverslagen kunnen gelezen worden in een speciaal clubblad of op de website 
 Hilda Hilberts(secretaris) haar termijn loopt af maar zij heeft zicht herkiesbaar gesteld 
 als er vragen zijn dan kunnen deze voor die tijd doorgegeven worden via de mail 

 

Op-of aanmerkingen op de verslagen, het herkiesbaar stellen van de secretaris of het doorgeven van vragen kan tot uiterlijk 
10 maart op secretaris@fitboys.nl.  
 

Leden krijgen ongeveer 1 week van tevoren een mail met daarin een link om de vergadering online bij te wonen. Mocht je 10 
maart nog geen mail hebben ontvangen maar de vergadering wel willen bijwonen, neem dan even contact op met de 
secretaris. 
 

Het beste is om Google Chrome te gebruiken op een computer of laptop. Camera en microfoon kunnen uitgeschakeld blijven. 
Eventuele vragen tijdens de vergadering kunnen via de chat beantwoord worden. Als wij dezelfde avond een vraag niet 
kunnen beantwoorden, dan komen wij hier binnen een week op terug. 
 

Namens het bestuur, 
Hilda Hilberts 
Secretaris c.v.v. Fit Boys 
 
c.v.v. Fit Boys – Online Quiz 
 
Na de algemene leden vergadering zal er een online quiz plaatsvinden (rond 21:00 uur). Je hoeft je hiervoor niet op te geven, 
maar voor deelname is wel een smartphone, tablet, laptop of computer noodzakelijk. Via dit apparaat kan je namelijk de 
antwoorden doorgeven. Op de avond zelf volgt er een uitleg hoe je mee kan doen. Doe mee en maak kans op leuke prijzen! 
 
Lekker borrelen tijdens de ledenvergadering / quiz 
 
Op zaterdag 13 maart gaan we “gezellig” borrelen met de Fit boys leden. Helaas nog niet in de kantine, maar van achter het 
beeldscherm. Dit kan onder het genot van een hapje en een drankje. Je kunt een borrel pakket bestellen voor deze avond. 
Deze kunnen 13 maart tussen 11:00 en 13:00 uur opgehaald worden, in de kantine. Mocht dit niet lukken, dan kunnen we 
een pakket bezorgen. 
 
De verschillende borrelpakketten zullen deze week op de sociale media verschijnen. Ze zijn goed gevuld en kosten tussen de 
€ 7,50,- en € 10,00,- (afhankelijk van de inhoud). Je kunt ze bestellen via Ruud Seubring (06-55548508), graag via bericht 
of WhatsApp. #supportjeclub 
 
Fit Boys 1 handhaaft zich wederom in de 3e klasse D 
 
Het seizoen 2020-2021 begon met een serie van zes oefen- en bekerwedstrijden, waarin de Auto Beilen-/DS Reclame-
/Autohopper-equipe van trainer/coach Otto Halmingh en assistent-trainer Tim Seubring 2 keer wonnen, 1 keer gelijkspeelden 
en 3 keer verloren. Daarna startte het seizoen, waarin de ploeg begon met 2 verliespartijen (0 – 2 tegen OZC, 4 – 1 tegen 
BSVV) en toen was er al de 1e afgelaste wedstrijd tegen Klazienaveen door corona-besmettingen bij de tegenstander. Op 10 
oktober speelde FIT Boys zonder publiek uit bij SCD’83 en wist uiterst knap, na een 1 – 0 achterstand, met 1 – 2 te winnen. 
Het nam op dat moment een keurige 11e plek en net boven de degradatieplekken, niet wetende dat dit ook de eindstand zou 
worden. Na 10 oktober werd de competitie door overheidsmaatregelen stilgelegd. Even was er nog hoop dat we in januari 
weer zouden starten, de oefenwedstrijden tegen SJS en Veenhuizen werden al ingepland. Ook was er nog hoop op een 
herstart op 10 april, maar 24 februari, na de persconferentie op 23 februari waarin sporten tot 27 jaar weer mogelijk werd 
(dus deel selectie traint dan niet), nam de KNVB de beslissing om de competitie niet te hervatten. Geen promotie en 
degradatie na 4 speelrondes en dus wederom handhaving voor FIT Boys 1 in de 3e klasse D. Wat nog rest is de KNVB 
Regiocup en ook de Midden Drenthe Zomercup heeft nog iets op stapel staan. De vraag is qua selectie: wie blijft er en gaat 
door, welke jeugd komt er door en weet FIT Boys, net als dit seizoen, nog enkele oud 1e elftalspelers weer terug te halen 
naar de club. Trainer en spelersgroep gaan nog in overleg over het weer trainen vanaf 3 maart, maar dat zal dan in eerste 
instantie zonder de ‘oude garde’ moeten. 
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Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 
Datum: Zaterdag 13 maart 2021 
Aanvang: 19.00 uur 
Locatie: Online via Teams 
 
Agenda 

 Opening door de voorzitter 

 Mededelingen 

 Goedkeuring notulen: 

 Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2019 

 Algemene Ledenvergadering 13 maart 2021 .Jaarverslagen zoals in het clubblad gepubliceerd 

 Jaarverslag c.v.v. Fit Boys  

 Jaarverslag Technische Commissie  

 Jaarverslag Financieel  

 Financiën 

 Exploitatieoverzicht 

 Begroting 2020-2021 

 Vaststellen contributie 

 Verslag kascommissie door: Erwin Zomer en Johan Koster 

 Benoeming nieuwe kascommissie 

 Bestuursverkiezing  

 Aftredend en herkiesbaar 

o Hilda Hilberts, Secretaris en lid Dagelijks Bestuur  

                             .   Aftredende leden 2021 

                                      Johan Boer, voorzitter en lid dagelijks bestuur 

                                      Jan Jonink, bestuurslid Technische zaken en voorzitter Technische commissie 

 

 Stichting Sportpark Noord West 

 Voortgang oriëntatie samenwerking v.v.Beilen – c.v.v. Fit Boys 

 Beantwoorden vragen 

 Sluiting 

 

Circa 21.00 uur 

Online pub quiz 

 

 

Namens het bestuur van c.v.v. Fit Boys, 

Hilda Hilberts (Secretaris) 

 



Brinkstraat 11 •  tel. (0593) 52 28 21 • Beilen

Maandag gesloten.

Met het oog op advies en service!

Bloemen en Planten
van zakgeld tot maandsalaris

Kruisstraat 10 - Telefoon 52 21 45
BeIlen

Het adres voor al uw bloemwerken

Brinkstraat 28
Beilen

Tel. (0593) 52 23 74

echt hema beilen

hema 

gas - water - sanitair - cv

BOSMA
INSTALLATIE

Hekstraat 7
9411 NE Beilen

Tel. (0593) 522 367
Fax. (0593) 524 844

Van Beelen Beveiliging:

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!
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Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 
Datum: Donderdag 31 oktober 2019 
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 
Aanwezig:  Presentielijst ledenvergadering  
Afwezig (m.k.): Kevin Kooistra, Ronald van Waardhuizen, Alfons Pot, Mark Visser, Michelle Veldman, 

Rick Molema, Ronald Nijwening, Kitty Zomer, Harold Kamps 
 
 
 Opening door de voorzitter 

19:30 uur opening van de ledenvergadering. 
 

 Mededelingen 
Koffie en 2 consumpties zijn gratis voor de aanwezigen. 
 

 Goedkeuring notulen: 
 Algemene Ledenvergadering 1 november 2018 

Bij deze goedgekeurd met dank aan Hiske Anja Molema. 
 

 Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2019 Jaarverslagen: 
 Goedkeuring jaarverslag 2018-2019 zoals in het clubblad gepubliceerd 

Geen vragen en of opmerkingen, het Algemeen jaarverslag 2018-2019 is goedgekeurd 
Met dank aan Hiske Anja Molema en Johan Boer. 

 Jaarverslag Technische Commissie door: Jan Jonink 
Ruud Seubring geeft aan dat hij meer informatie had willen zien wat betreft het 1e elftal. Jan 
neemt dit aandachtspunt mee voor het volgend jaarverslag.  
Rene Broekman, niet alleen prestatie benoemen maar ook dat plezier belangrijk is. 
Arjan Schepel, had graag benoemd willen zien over hoe het samengaan van TC en JC is 
bevallen afgelopen seizoen.  
Jan benoemt dat het samengaan als een succes wordt gevoeld, maar hoe ervaren de leden 
dit? 
Het jaarverslag 2018-2019 van de TC is goedgekeurd. 
Met dank aan Jan Jonink. 

 Jaarverslag Financiën  
Eerste maal geschreven door Celena Zantinge. 
Het jaarverslag financiën 2018-2019 is goedgekeurd. 

 
 Financiën 

 Exploitatieoverzicht 
Celena deelt de financiële overzichten uit en geeft een toelichting hierop. 
Nb: scheidsrechtercommissie nog als aparte post opvoeren op de financiën van 2019-2020. 
Men wordt verzocht de overzichten na afloop in te leveren. 

 
 Vaststellen contributie 

De contributie zal het komende jaar (zoals gebruikelijk) met ongeveer 2% worden verhoogd.  
 

 Verslag kascommissie door: Gert Pronk en Erwin Zomer 
Erwin Zomer geeft aan, samen met Gert Pronk alle stukken te hebben doorgenomen en 
vraagt de aanwezige leden decharge te geven voor de financiën van afgelopen seizoen. 
Leden zijn akkoord.  
 

 Benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Erwin Zomer (2018) en Johan Koster (2019).  
Als reserve wordt Ruud Seubring toegevoegd aan de kascommissie. 

 



Autoshop en  
Automaterialen

De Hanekampen 21
9411 Xn Beilen
Tel. (0593) 52 62 69

APK-keuringsstation, banden, wasserette, 
kentekenplaten, onderhoud,  sportvelgen, accuʼs, 
autoaccessoires, enz.

Benny Wildeboer

w w w . a u t o s h o p w i l d e b o e r . n l

Brunstingerstraat 51 – 9411 EJ Beilen

M 06 51 63 52 67

badkamerrenovatie | tegelwerk | timmerwerk | installatie

Kruisstraat 12-14
Tel. 52 38 28

• Lunchroom
• Broodjeshuis
• Snackbar

„CITY”

Jos Gerding
Bathoorn 6-1, 9411 SE Beilen

Tel. 0593-526380
Mob. 06-55923729

E-mail info@euroclean-schoonmaakdiensten.nl
www.euroclean-schoonmaakdiensten.nl

•	 Vloeronderhoud
•	 Reiniging	onroerend	goed
•	 Onderhoud	kunststof
•	 Glas-	en	kozijnreiniging
•	 Dakgootreiniging
•	 Grafonderhoud

SCHOOnMAAKDIenSTen
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 Toelichting Organisatiestructuur/plan 
Het is een groei-document, kan altijd aangepast worden. 
In het document staat o.a. benoemd: 
Welke commissies er zijn, welke personen zijn er in de commissie. 
De juiste contactpersonen/communicatielijnen. 
Waar de juiste documenten te vinden zijn, welke documenten er nog opgesteld moeten 
worden. 
Het plan komt op de site te staan, mochten er op en of aanmerkingen zijn dit dan 
communiceren naar het bestuurslid algemene zaken of bespreken met het bestuurslid waar 
de commissie onder valt. 

 
 Bestuursverkiezing 

 Aftredend en niet herkiesbaar 
Sander Stegehuis, Algemeen Adjunt. 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Andre Koskamp 
Marcel van der West, Bestuurslid Activiteiten. 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Marten Oldersma 
Hiske Anja Molema, Secretaris en lid dagelijks bestuur. 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Hilda Hilberts 
Er zijn geen tegenkandidaten en met goedkeuring van de leden zijn Andre, Marten en Hilda 
toegetreden tot het bestuur.  
Het organigram 2019/2020 moet nog worden bijgesteld. 
 
  
Het volgend overzicht toont de nieuwe bestuurssamenstelling met de jaren dat zij aftredend 
zijn.  

 

 
 

 Aftredende leden in 2020 
Hilda Hilberts, secretairs en lid dagelijks bestuur 
 

 
 
 

Nr. Naam Functie Aftredend  

1. Johan Boer Voorzitter 2021 

2. Hilda Hilberts Secretaris 2020 

3.  Celena Zant inge Penningmeester   2022 

4. Jan Jonink Bestuurslid Technische 
Zaken 

2021 

5. Andre Koskamp Algemeen Adjunct  2022 

6. Marten Oldersma Bestuurslid Act iviteiten 2023 



Familie Mulder en medewerkers
Ventweg Zuid 3, Beilen

Tel. (0593) 56 41 60

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag   8.00 – 21.00 uur
Vrijdag   8.00 – 22.00 uur
Zaterdag   8.00 – 20.00 uur
Zondag 16.00 – 19.00 uur

Asserweg 2A3, 9414 TB Hooghalen
Telefoon (0593) 59 26 14. Fax (0593) 59 24 67

Voor een creatieve tuin 
ga je natuurlijk naar…

… aangelegd door  
vakbekwame hoveniers  
voor jarenlang tuinplezier!

Maar natuurlijk ook het adres voor o.a.
• Een zeer breed assortiment beplanting
• Hillhout - tuinhout
• Bestratingsmaterialen
• Kwaliteit en exclusiviteit

Wiltinge
H O V E N I E R S

Shirtsponsors c.v.v. Fit Boys:

specialist in 
citroën en  

Škoda

Auto Beilen

ReclameD S

Tiemco Maat
Autoservice

RESTAURANT • BAR • AFHALEN

D. Grashuis keurslager

Beilen  -  (0593) 52 44 41  -  www.vanegtenbv.nl

Doornbos
Wij zijn specialist in elektrisch rijden! 
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 Verslag oriëntatie commissie vv Beilen – c.v.v. Fit Boys 
De oriëntatie commissie bestaat uit: Gerard Wubs, Cornelis Snoeijng, Marloes Oort en Jan 
van Dijk. 

 Gerard voert het woord namens de oriëntatie commissie.  
Beide besturen zijn voorafgaand aan de ledenvergadering al geinformeerd door de commissie 
en beide zijn akkoord dat er een verder onderzoek zal gaan komen.  
De leden wordt gevraagd of zij ook akkoord zijn dat dit verder onderzocht gaat worden -> 
leden zijn akkoord.   
 
Na de ledenvergadering dd maandag 4 november bij vv Beilen zal er verdere communicatie 
zijn tussen de beide besturen. 

    
De vergadering wordt tijdelijk onderbroken i.v.m. het aanbieden van de koninklijke 
onderscheiding aan Jan Koster. 

 Loco-Burgemeester Bouman doet het woord.  
 
 Stichting Sportpark Noord West 

Berjon Groenink namens de Stichting. 
Er hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. 
Berjon neemt de leden mee langs de financiële zaken, verduurzaming van het sportpark, stand 
van zaken rondom de renovatie.  
Commissie verduurzaming sportpark Noordwest bestaat uit:  
Jan Bonnen, Leon Vries, Marcel Kok en Berjon Groenink.   
Harjan Scholing licht de inzet vrijwilligers toe en wat we nog kunnen besparen bij een grotere inzet 
van vrijwilligers. Inzet van de donderdagochtendploeg wordt zeer gewaardeerd echter deze ploeg 
wordt steeds kleiner. Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers. Ideeën om vrijwilligers te 
weven zijn: welzijn Beilen benaderen, stages via scholen, vrijwilligers die tegen een vergoeding 
wat willen doen.  
Hoe gaan we nu verder: komend jaar wordt dit verder uitgewerkt.  
 

 Rondvraag 
Carl Drenth:  
Prestaties van de teams laat te wensen over.  Oproep om te onderzoeken waarom men genoegen 
neemt met voetbal op een lager niveau en waarom wil men niet naar een ander team terwijl men 
het niveau wel aan kan.  Wat zijn de belemmeringen daarin en hoe kunnen wij de kansen weer 
zien? Vraagt zich af of hij dit alleen zo ziet of dat dit gedeeld wordt?  
Dit wordt gedeeld en wordt gezien. 
Via de TC -> mensen benaderen die daar mee te maken hebben. Jan benoemt dat de gesprekken 
al gaande zijn met leiders en spelers.  
Bert Westerhof: 
Zaterdagmorgen kleedkamerindeling. Drie teams in 1 kleedkamer terwijl er kleedkamers vrij zijn. 
Aandacht hiervoor. Idee: om velden te koppelen aan de kleedkamers.  
Henk Jan Timmerman: 
Sponsoravond was erg leuk. De sponsoren werd gevraagd om voor de consumpties te betalen 
i.p.v. vrij drinken. Na overleg met sponsoren is besloten dat zij wel betalen voor de consumpties.  
 
 

 Sluiting 
Johan sluit om 22:20 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bezoek 



Scoor ook, koop bij onze  adverteerders!Scoor ook, koop bij onze  adverteerders!

Zuring
AArdAppelen – groente – fruit

’s maandags gesloten

Eursing 14, 9411 XC Beilen. Tel. (0593) 52 63 05

Dambroeken 2
9411 SG Beilen

t (0593) 54 14 64 
f (0593) 54 16 85

e info@vinke-beilen.nl
w www.vinke-beilen.nl



 

Jaarverslag van CVV Fit Boys 2019-2020 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 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, de sfeer en stemming binnen de teams 
was goed en een ieder ging er elke wedstrijd weer vol tegen aan.  

In het bestuur hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden: 
Secretaris en lid van het algemeen bestuur Hiske Anja Molema is afgetreden, deze functie is overgenomen door 
Hilda Hilberts.  
Sander Stegehuis is afgetreden als bestuurslid Algemene Zaken, deze functie is overgenomen door André 
Koskamp. 
Marcel van der West is afgetreden als bestuurslid Activiteiten, deze functie is overgenomen door Marten 
Oldersma. 
Dit houdt in dat alle functies zijn ingevuld. 
 
 

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 gedachten 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 heeft een belangrijke rol binnen onze vereniging ingenomen.  
 
Ook in 2019 was er de tulbandenactie en het mixtoernooi. De zaterdag voor de kerst werden de rollades voor alle 
vrijwilligers weer rondgebracht. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er een leuke activiteit georganiseerd en was er gelegenheid om het glas te 
heffen. Ook werden alle jubilarissen toegesproken door onze voorzitter. 
 
 
Op 12 maart 2020 kwam er een vervroegd einde aan het seizoen. We kregen te maken met de corona pandemie  
waardoor er niet meer gesport mocht worden. Vanaf 6 mei mocht er wel weer getraind worden maar wedstrijden 
voetballen bleef verboden.  
 
Door de corona pandemie werden alle activiteiten de rest van het seizoen afgeblazen. 
 
Vanaf 1 juli werden de maatregelen versoepeld en hierdoor kon het zomeravond voetbal toch nog doorgaan. In 
september kon het nieuwe seizoen weer van start gaan. 
 
 
 
De Sponsorcommissie: 
Onze dank gaat uit naar het Rabofonds als sponsor van de jeugd. 
Wij heten alle nieuwe sponsoren welkom bij onze vereniging.  
De vereniging is trots op deze nieuwe aanwinsten!! 
 
 
Vrijwilligers: 
Fit Boys heeft vele vrijwilligers en deze vrijwilligers dragen vele taken binnen de vereniging. 
Wij hopen ook dit jaar weer een beroep te kunnen doen op onze vrijwilligers. Om de druk te verdelen zoeken wij 
nog steeds naar ondersteuning om deze taken te verlichten. 
 
 



handelsdrukwerk

• briefpapier
• enveloppen
• visitekaartjes
• offertemappen
• bedrijfsformulieren
• enz.

reclamedrukwerk

• folders
• flyers
• brochures
• mailingen
• enz.

familiedrukwerk

• huwelijkskaarten
• geboortekaartjes
• jubileumkaarten
• rouw(bedank)kaarten

copyshop:
digitaal printen en 
 kopiëren in zwart/wit  
en in kleur

drukwerk totaal…
Van ontwerp tot verzending.

Drukkerij / Copyshop

KERKHOVE
Hekstraat 6
9411 NG Beilen 

Tel. (0593) 53 82 82 
kerkhove.druk@planet.nl 
www.kerkhove.nl



 

 
 
 
 
 
Opleiden 
Naast de opleiding voor de scheidsrechters willen wij onze jeugdtrainers motiveren om opleidingen te gaan 
volgen. Deze opleidingen kunnen de trainers de handvattengeven om de trainingen van de jeugd kwalitatief beter 
te maken. 
 
Samenwerking 
Er is door een werkgroep onderzoek gedaan om te bekijken of we tot een samenwerking kunnen komen met V.V 
Beilen. Vervolgens is er een draagvlakpeiling gehouden bij beide verenigingen.  
 

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 

 
 

 



Prijssponsors c.v.v. Fit Boys:

Vrienden van

Dealer van: o.a.  
BATAVUS, KOGA-MIYATA, FOCUS, CUBe, TReK, 
SPARTA, AlPInA, BBB en AGU

Hekstraat 46, 9411 nH Beilen. Telefoon (0593) 52 46 45

l. winters tweewielers Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

De Hanekampen 1
Beilen
0593 526662

Dagelijks geopenD
van 08.00 -20.00 uur



Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 

Ondanks het uitzonderlijke seizoen met een sluiting van de kantine vanaf maart en het annuleren van 
diverse acties zoals de TT en geraniumactie hebben we het seizoen met een klein plusje mogen 
afsluiten. Mede dankzij de subsidies die het rijk tot onze beschikking heeft gesteld. Daarnaast heeft 
stichting Noord-West wat financiële meevallers gehad waardoor zij ons tegemoet konden komen. En 
met de uitbreiding van ons sponsorbestand heeft de vereniging weer wat lucht gecreëerd voor de 
toekomst. De sponsorcommissie heeft naast reclameborden ook de verkoop van reclamedoeken in 
het leven geroepen. Deze hangen op prominente plekken op het sportpark en brengen voor de 
verenigingen op sportpark Noord-West een leuke bijdrage binnen. 

Er is ook dit seizoen weer voorgesorteerd (lees: geld gereserveerd) op de aankomende 
duurzaamheidsinvesteringen. Op het moment van publiceren van dit stuk liggen de zonnepanelen al 
op het dak en liggen de offertes voor de overige investeringen al op tafel.  

Belangrijke uitgaven die dit jaar gedaan zijn is de aanschaf van ballenkarren voor de trainingsballen, 
de verwachting is dat hiermee de levensduur van ballen verlengt zal gaan worden.  

Als vereniging hebben wij de afgelopen jaren voorzieningen getroffen om te kunnen investeren in 
zaken die noodzakelijk zijn. Het is nog onzeker hoe het aankomende seizoen eruit gaat zien en wat de 
impact van de ontwikkelingen op onze vereniging zal zijn. Voor zover deze crisis is te overzien hoeven 
wij ons als vereniging nog geen zorgen te maken over de continuïteit van onze vereniging. Maar laten 
we hopen dat we snel weer een drankje mogen doen in de kantine.  

Tijdens de aankomende ledenvergadering is er geen gelegenheid om papieren detailoverzichten uit te 
delen. Op verzoek kunnen deze vooraf opgevraagd worden via penningmeester@fitboys.nl of 06-
11743686.  

       Celena Zantinge 
       Penningmeester C.v.v. Fit-Boys 



Wij leveren:
Auto reclame
Bouwborden
Vlaggen
Vlaggenmasten
Spandoeken
Reclame frames
Lichtreclame
Belettering  info@dsreclame.nl  Beilen



Jaarverslag Technische Commissie 2019/2020:  

Hallo Leden, 

Het seizoen begon ellendig doordat  we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ons Jeugdlid Bart Janssens na 
een noodlottig ongeval. 

Dit heeft ons allen diep geraakt en hebben we ook laten zien dat we elkaar in moeilijke tijden ondersteunen om vervolgens 
samen weer verder te gaan. 

Dit seizoen zijn de competities helaas stil komen te liggen en zijn deze ook niet afgemaakt. 

De reden hiervoor was het corona virus, waar we nog steeds mee te maken hebben. 

Wel zijn er op allerlei fronten zaken gebeurd die de revue zullen passeren. 

Want bij de jeugd hadden we nog gewoon kampioenen te  melden, omdat deze halve competities spelen en ook nog in de 
zaal actief zijn geweest. 

Verder hebben we als TC ook gemeend in te  moeten grijpen om het 1e team een nieuwe impuls te geven om tot betere 
resultaten te komen. 

Hiervoor hebben we intern een oplossing kunnen vinden waardoor de kosten binnen de perken bleven. 

Nogmaals dank aan Arjan Schepel en Aljon Stahlmecke om deze moeilijke taak op jullie te nemen. Helaas hebben jullie je 
taak niet mogen volbrengen, maar was het resultaat uiteindelijk naar tevredenheid voor ons allen. Namelijk handhaving 3e 
klasse. 

De technische commissie bestond seizoen 2019-2020 uit de volgende personen die fungeerde als contactpersonen naar 
trainers, leiders en ouders en spelers:  

Arjan Scheper Bengels t/m JO9, hier worden geen uitslagen en standen van bijgehouden dus zijn het allemaal kampioenen 
geworden. 

De Bengels werden getraind door Arjan Schepel en Aljon Stahlmecke en met succes gezien de nieuwe aanwas. 

JO8 met als trainer Tristan Haurissa en als leiders Hendrik Jan Eisen en Bert Flokstra 

En bij de JO9 ging dit onder de begeleiding van Arjan Scheper en Maria Oosterhof met als Trainer Aljon Stahlmecke. 

De jongste jeugd bestaande uit de teams bengels tot en met JO9 groeide gedurende het seizoen.Niet alleen voetballend 
maar vooral bij JO7 en JO8 in aantallen.Een ontwikkeling die zich heden ten dage doorzet. 

Bengels.De groep van 6 bengels trainde iedere week met veel plezier en enthousiasme van Arjan Schepel. 

JO7: Tijdens de onderlinge toernooitjes in Wijster werd er met veel plezier gevoetbald.Af en toe duurde de wedstrijd net 
iets te lang maar het plezier was aanwezig. 

JO8: Een jonge groep getraind door Tristan Haurissa waarvan een deel nog in JO7 mocht voetballen heeft veel ontwikkeling 
laten zien.In de najaarscompetitie moesten ze wennen maar uiteindelijk resulteerde het in een overwinning.In de zaal 
werden ze zelfs kampioen.De lijn werd in de eerste wedstrijden in het voorjaar doorgezet totdat corona roet in het eten 
gooiden. 

JO9:met veel enthousiasme en met vlagen goed voetbal speelde jo9 in het najaar.Dit resulteerde in een plek in de 
middenmoot.Het goede voetbal zette zich door in de zaal met een 2e plek en een kampioenschap.Helaas was ook voor deze 
jongens en meisje getraind door Aljon Stahlmecke sw voorjaarscompetitie van korte duur, maar de eerste wedstrijden( 
allen gewonnen) liet veel potentieel zien. 

Erik Weurding: voor JO10 tm JO12  , waarbij de JO12 onder leiding van trainer Kevin Kooistra en leiders Martin Hoiting en 
Ronald Lutgers kampioen zijn geworden. 



En in de zaal is JO10 kampioen geworden onder leiding van Arjan Schepel en Erik Weurding 

Verder heeft de JO11 onder trainer Aljon Stahlmecke en Begeleider Bert Oosterhof voetbaltechnisch grote stappen 
gemaakt. 

Gerrie Breider JO13 en JO15 

JO15-1 van Maarten Paping en Jan Bonnen zijn kampioen geworden in 1e klasse in Borger( najaar) en mochten daarna 
starten in hoofdklasse  helaas werd dat niet uitgespeeld. 

JO13-1 onder leiding van Robert Haandrikman en Stefan Eefting hebben meegedaan aan de KNVB zaalcompetitie en zijn 
heel ver gekomen helaas net geen kampioen geworden. 

JO13-2 van Jako van Faassen en Niek Boerhof hadden een lastig seizoen omdat de aantallen niet erg groot waren en er dus 
hierdoor regelmatig wedstrijden verplaatst moesten worden, maar uiteindelijk begon ook dat te lopen. 

Jan Willem Kerssies JO17 en JO19 vanaf medio maart heeft Johan Koster deze taak ingevuld. 

Dit was het eerste jaar dat Gerard Wubs en Henk-jan Timmerman als Trainer/ Leider de JO19 deden. 

En we Sander Wubs bereid hebben gevonden vervroegd over te gaan van de JO17 naar de JO19 omdat daar geen keeper 
voor handen was bedankt voor je medewerking  hierin Sander. 

De JO17 onder leiding van Bart van de West en Nick Middelbos zijn kampioen geworden in het najaar tegen Asser Boys en 
promoveerden naar de 1e klasse. 

 Jan Willem Kerssies en Jan Jonink voor de senioren: 

In de inleiding noemden we al de problemen met het 1e team dat heel het jaar onderaan stond en wij vonden dat we iets 
moesten doen om het tij te keren, doordat de hoofdtrainer en de TC niet op 1 lijn zaten hebben we besloten om afscheid te 
nemen van Joop van Dalfsen. 

Niet omdat Joop geen goede trainer was, maar wij als TC op korte termijn onze doelen willen behalen en Joop voor de lange 
termijn ging. 

Gelukkig hadden we 2 ervaren trainers die deze klus hebben opgepakt en deze klus met verve hebben ingevuld. 

Er was weer een juiste chemie tussen het 1e en 2e team waardoor het vertrouwen en het enthousiasme groeiden in een 
goede afloop van het seizoen, echter de goede afloop kwam er, maar men had dit liever op een andere wijze behaald. 

Het 2e team onder leiding van Tristan en Marten hebben telkens de ondankbare taak om dit team zo sterk als mogelijk  
voor de dag te laten komen, waarbij je moet meenemen dat er elke week geschoven moet worden omdat je afhankelijk 
bent van wat en wie er wel kunnen spelen van de 1e selectie. En gezien de problemen die het 1e team kende is hier veel 
beroep op gedaan, en ondanks dat gegeven speelde men lekker bovenin mee. 

Het nieuwe 3e of het oude 4e was vorig seizoen kampioen geworden en waren dus een klasse hoger ingedeeld, ondanks dat 
men regelmatig tegen jonge gasten moest spelen heeft men toch een redelijk seizoen weten te spelen, maar vond men wel 
dat men het jaar erop weer een klasse lager ingedeeld moest worden vanwege  het spelplezier en leden te behouden. 

Het oude 3e of het nieuwe 4e daarentegen was dus in de klasse gebleven en hadden dus een makkie. 

Maar ook voor hen allen werd het seizoen vroegtijdig afgebroken. 

Willem Siertsema voor Zaalzaken 

Willem heeft het voor de zaalteams weer prima geregeld , er zijn wel minder teams actief in de zaal dan voorheen nu nog 2 
herenteams en 1 damesteam wat een samenwerkingsverband is met Beilen. 

  



Mark Visser voor werving en promotie tevens Secretaris. 

Met name de introductie van de beker bij de jeugd is een succes , vele spelertjes hebben deze mogen showen aan opa en 
oma en op school. 

Annemiek Westra voor geschillen en verschillen, gelukkig waren er niet veel verschillen, geschillen maar is het altijd goed 
dat er iemand kritisch meekijkt naar hoe er invulling gegeven wordt aan ons beleid en uitvoering ervan. 

Arend van der Giezen als hoofd opleidingen,  dit was voor Arend zijn laatste seizoen als hoofd opleidingen, Arend heeft al 
die jaren onze jeugdtrainers goed weten te ondersteunen om te groeien als trainer, en ook kon iedereen bij hem terecht als 
dat nodig was, daarnaast heeft hij ook de nodige trainers ondersteunt in behalen van de nodige trainersdiploma's als 
mentor. 

Inmiddels hebben wij als TC afscheid genomen van Arend, maar ook langs deze weg willen we Arend nogmaals hartelijk 
bedanken voor zijn jarenlange inzet en het op niveau houden en brengen van onze trainers. 

Jan Jonink als Voorzitter. 

Algemene opmerkingen: 
De ST Beilen/Fit Boys voor de dames en meisjes is overgenomen door Jan Horsting samen met Jan Mensing, Rienk van 
Ewijk. 

En deze vallen onder de  directe verantwoording van  beide bestuursvoorzitters Leon de Vries en Johan Boer 

Ook zullen deze voorzitters gezamenlijk aan verslaglegging doen van deze Teams. 

TC vergadert elke 2e donderdag in de maand om de lopende zaken te bespreken. 

Verder willen wij als Technische Commissie iedereen bedanken die op welke wijze dan ook ons hebben ondersteunt om 
onze jeugdspelers en senioren alle trainingen en wedstrijden zonder al teveel problemen te  laten verlopen, nogmaals 
hartelijk dank. 

Voorzitter Technische Commissie. 

 


