
       
Jaarverslag secretaris 2021/2022 
 
  
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  
 

• Het bestuur is zoals te doen gebruikelijk maandelijks in vergadering bijeengeweest, afgewisseld met 
een informeel overleg tussen de vergaderingen door.  

• In de loop van september 2021 werden de corona maatregelen versoepeld en kon het sportpark 
weer grotendeels in gebruik worden genomen. De voetbalprogramma’s werden hervat en we 
konden ook weer toeschouwers verwelkomen op ons park.  

• Voor de activiteiten van de TC zaterdag en zondag en de Jeugd TC, wordt verwezen naar bijgevoegde 
verslagen.  

• De sponsoren zijn de club ook in de lastige coronaperiode trouw gebleven. Het bestuur bedankt de 
sponsorcommissie en sponsoren voor hun loyaliteit aan de club. 

• Het bestuur is blij met de inzet van Marko van der Knaap en de verjonging van het Zondag team. De 
wens om spelers vanuit de eigen jeugd en/of afkomstig uit het Westland in te zetten, wordt steeds 
duidelijker zichtbaar in de samenstelling van het team. 

• De kantine inkomsten hebben zich als gevolg van het versoepelen van de corona maatregelen 
hersteld.  

• Het resultaat over het boekjaar 2021/2022 is alleszins naar tevredenheid, waarbij we er zelfs in zijn 
geslaagd een kleine plus te realiseren.  

• De opbrengsten uit verhuur van de balleringhal en het parkeerterrein zijn afgelopen seizoen op 
niveau gebleven. De overeenkomsten met partijen zijn voor het nieuwe seizoen verlengd. De kleine 
kantine wordt sinds vorig 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.   

• Met de verenigingsmanager zijn afspraken gemaakt over het kantinebeheer. Er is een 
kantinecommissie ingericht die samen met de verenigingsmanager de bezetting en inkoop 
organiseert.  

• De activiteiten in het kader van het ‘walking football’ zijn afgelopen seizoen gecontinueerd. Er is veel 
enthousiasme om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.  

 
 
 



• De commissie 100 jaar Westlandia is heel actief geweest in het jubileumjaar 2022 met als kroon op 
de voorbereiding een prachtige feestweek in juni van dit jaar. De vereniging kan terugkijken op een 
mooie week waarin alle doelgroepen aan bod zijn gekomen en de betrokkenheid en saamhorigheid 
binnen de club op mooie wijze tot uiting is gebracht.  
De activiteiten worden afgesloten met een feestavond op zaterdag 12 november en de 
jubileumreceptie op maandag 14 november, de datum van oprichting 100 jaar geleden.  

• Onze belangrijkste sponsoren zijn onze vrijwilligers. We moeten helaas constateren dat we de 
terugloop in aantal vrijwilligers nog niet hebben kunnen keren. 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  
 


