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Vooraf 
In onderstaand verslag treft u de verantwoording vanuit het bestuur voor haar werkzaamheden.  
Evenals in voorgaande jaren zullen we ons beperken tot de hoofdzaken.  
 
Bestuur 
Dit seizoen bestond het bestuur uit 7 leden te weten: 
Ton van Marrewijk Voorzitter  
Karin van der Meijs Secretaris 
Reinier Persoon Penningmeester 
John Vollebregt Technische zaken 
Martin Kouwenhoven  Commerciële zaken 
Johan Vis  Jeugd  
Nico Arkesteijn Algemene Zaken  
 

• Helaas kregen we in het najaar van 2020 opnieuw te maken met COVID-19 en kondigde de overheid 
in oktober een lockdown af waarop de competitie na 6 competitiewedstrijden opnieuw moest 
worden stilgelegd.  

• Ondanks het stilleggen van de competitie al vroeg in het seizoen, is het bestuur maandelijks in 
vergadering bijeen geweest. Vast terugkerend punt op de agenda was het uitvoering geven aan de 
maatregelen i.h.k.v. COVID-19 en het bewaken en monitoren van de financiële positie van de 
vereniging.  

• Het bestuur heeft breed binnen de vereniging steun ervaren en spreekt haar waardering uit voor het 
feit dat vrijwilligers, spelers en trainers zich bereid toonden af te zien van een deel van hun 
vergoeding.   

• Ook de sponsoren zijn de club in deze lastige periode trouw gebleven waarbij de sponsorcommissie 
zelfs een stukje groei heeft weten te realiseren afgelopen seizoen. Het bestuur bedankt de 
sponsorcommissie en sponsoren voor hun loyaliteit aan de club. 

• De Algemene Vergadering vond voor het eerst in het bestaan van de vereniging op digitale wijze 
plaats op 14 december 2020.   

• De jeugd en technische commissie hebben ook dit jaar veel goed werk verzet. Voor nadere 
informatie wordt verwezen naar de verslagen van de Zondag- en Zaterdagselectie en de Jeugd.  

• Het bestuur is blij met de inzet van Marko van der Knaap en het feit dat hij ermee in heeft gestemd 
om zich voor nog tenminste 2 jaar aan de club te willen verbinden.  

• De kantine inkomsten zijn als gevolg van de lockdown fors lager dan vorig jaar. Het resultaat over het 
boekjaar 2020/2021 is gezien de omstandigheden nog alleszins naar tevredenheid, waarbij we er 
zelfs in zijn geslaagd een kleine plus te realiseren.  

• Gelukkig zijn de opbrengsten uit verhuur van de balleringhal en het parkeerterrein afgelopen seizoen 
op niveau gebleven en zijn we erin geslaagd de overeenkomsten met partijen te verlengen voor het 
nieuwe seizoen. De kleine kantine is in het nieuwe seizoen verhuurd t.b.v. het faciliteren van 
kinderopvang. Ook hiermee wordt een mooie opbrengst gegenereerd. De beweging past in de wens 
om het sportcomplex multifunctioneel in te zetten.   

 
 



• Rond de zomervakantie heeft kantinebeheerder Jan de Bruin aangegeven zijn werkzaamheden voor 
de club af te willen gaan bouwen. Het bestuur respecteert uiteraard het besluit van Jan en is naarstig 
op zoek naar kandidaten om de functie in te vullen. Tot dusverre is hier nog niet in voorzien en 
worden de taken van Jan met bestaande vrijwilligers opgevangen. Het bestuur is hen hier zeer 
erkentelijk voor.  

• Afgelopen seizoen is Westlandia een activiteitenprogramma voor senioren gestart waaronder het 
‘walking football’. Inmiddels is het programma uitgebreid met diverse activiteiten zoals een derde 
helft speciaal voor senioren.  

• De commissie 100 jaar Westlandia heeft aan het bestuur een plan van aanpak en begroting 
gepresenteerd voor het jubileumjaar 2022. De commissie bereidt diverse acties en activiteiten voor 
in het jubileumjaar en hoopt dat de opbrengsten uit diverse acties voldoende zullen zijn om de 
kosten te dekken.  

• Onze belangrijkste sponsoren zijn onze vrijwilligers. We moeten helaas constateren dat de periode 
zonder voetbal de terugloop in het aantal vrijwilligers heeft versterkt. Het bestuur doet nogmaals 
een beroep op alle leden en ouders van jeugdspelers om waar mogelijk een steentje bij te dragen.  

 
Tot slot worden namens het bestuur alle leden en vrijwilligers van harte bedankt voor hun inzet en het 
vele werk dat zij in het afgelopen seizoen hebben verricht.  
 
Karin van der Meijs 
secretaris  
 


