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Jaarverslag bestuur HK 2020-2021 

 

Het voetbalseizoen 2020-2021 ging vol energie van 

start. Iedereen was blij dat we na de eerste 

coronamaanden in het voorjaar weer de velden op 

konden en in de kantine konden nagenieten. En 

eindelijk konden we gebruikmaken van 10 in plaats 

van 8 kleedkamers. In de zomer was de fysio-

therapieruimte omgebouwd tot kleedkamer en 

kleedkamer 6 ‘van de Haarlem-gasten’ gesplist. Vijf weekenden op rij duurde 

de competitie. Volle kantine en mooie wedstrijden. Daarna was het helaas 

over. 

Vanwege de strenge corona-maatregelen duurde het voor een paar elftallen 

enige tijd voordat ze weer op het veld stonden of met trainingen of met 

alternatieve voetbalvormen zoals voetvolley. Gelukkig kon de jeugd snel de 

velden op. Door een groot aantal vrijwilligers, (hulp)trainers en vaders en 

moeders waren de jonge spelers weer redelijk snel op de velden. Wat waren ze 

blij. Ook de ouders! Er werden speciale ‘Champion League’-toernooien 

georganiseerd, zodat er naast trainingen ook wedstrijden werden gespeeld. 

Haarlem-Kennemerland was een van de eerste verenigingen in Haarlem die een 

dergelijke opzet voor de jeugd creëerde. Leuke en sportieve wedstrijden die er 

voor zorgden dat vrijwel het gehele seizoen reuring op de club was. Alles liep 

redelijk door, maar op een andere wijze dan normaal.  

Het bestuur is trots dat de technische commissie, net als in het voorjaar van 

2020, samen met de staf van de selectie zoveel voetbalactiviteiten voor jong en 

oud ontwikkelde. Echter de kantine bleef vrijwel het gehele seizoen gesloten. 

Natuurlijk was er koffie en thee voor de coaches, trainers en actieve moeders 

en vaders bij de jeugdteams. Maar de kantine zelf bleef dicht. Niet alleen een 

bijzonder vervelende situatie voor de clubkas. Nog erger was het gemis van de 

gezelligheid in de kantine tijdens pauzes en na de wedstrijden. Onze vereniging 

is niet alleen om de velden actief. Het gemis van het kantinebezoek werd 

hopelijk steeds nadrukkelijker gevoeld. De ‘derde helft’ en andere 

verenigingsactiviteiten horen immers bij onze vereniging. 

Corona heeft het afgelopen jaar een gigantische impact op de leden en de 

gezinnen van de leden van Haarlem-Kennemerland. We hoorden nare verhalen 

over gezondheid, werk en school. Het bestuur dankt dan ook alle leden voor 
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hun steun aan de club. Veel (senioren)spelers hebben niet kunnen voetballen, 

maar hebben zich wel ingezet voor de club of gaven een extra donatie. Mede 

daardoor bloeide en groeide de vereniging verder. Voor komend jaar hebben 

we zelfs bijna 850 leden. 

Het bestuur dankt ook iedereen die financieel en/of met materiaal ons op 

diverse fronten hielp en vertrouwen bleef houden in onze mooie vereniging, 

ondanks het aanzienlijk anders verlopen seizoen. Dank gaat uit naar onze 

hoofdsponsor, de vele (nieuwe) sponsoren en de leden van de Club van 

Honderd. Haarlem-Kennemerland voelde ook de steun van de plezierige 

samenwerking afgelopen jaar met de gemeente, SRO, Het Schoter, Sportfever 

en de KNVB/VoetLab.  

De sociaal-maatschappelijk gevolgen van corona zijn groot. Ook voor Haarlem-

Kennemerland als vereniging. Het bestuur heeft in het voorjaar daarom een 

serie gesprekken gestart om te onderzoeken of het nog mogelijk was om voor 

de zomervakantie een grootse seizoenafsluiting te organiseren. Helaas is dat 

niet gelukt vanwege de toen geldende, maar vooral wisselende richtlijnen.  

Verder is geïnventariseerd hoe we na de corona-maatregelen de 

verenigingsactiviteiten (verbeterd) kunnen oppakken. Met een groot aantal 

(nieuwe) vrijwilligers - is in mei gestart met de voorbereiding en een nieuwe 

aanpak van de kantine-, keuken- en bardiensten.  

We hopen u allemaal weer te zien op de velden en in de kantine. 

 

Een echt voetbaldier 

Stil staan we bij het overlijden van Lodewijk 

Albada op 11 februari 2021. Lodewijk, die door zijn 

mede-veteranen wordt beschreven als een echt 

voetbaldier, kwam bij (Haarlem)Kennemerland in 

1995, en speelde vanaf 2008 in het 

veteranenelftal. Hij was op vele fronten bijzonder 

actief binnen de vereniging. Als coach, trainer, lid 

van de technische commissie, ledenwerver en 

klusser. Om maar een aantal activiteiten te noemen. We verliezen met 

Lodewijk een echte verenigingsman, die vanuit Kennemerland mede de basis 

legde voor het huidige Haarlem-Kennemerland.  
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Bestuurssamenstelling seizoen 2020-2021 

Het bestuur van Haarlem-Kennemerland, zoals het 

begon in oktober 2019,  bestond ook in het 

seizoen 2020-2021 uit dezelfde vijf mensen. 

• Michel Duijker - secretaris 

• Arjan van Grootheest - penningmeester 

• Pieter Wytzes - algemeen bestuurslid 

• Paul Rademaker - vicevoorzitter en technisch beleid 

• Arjen Overbeek - voorzitter 

En ook dit seizoen is het bestuur door diverse leden en commissies bij de 

verschillende werkzaamheden ondersteund. Minder zichtbaar, maar essentieel 

voor het draaien van onze vereniging, zijn onze twee  bestuurs-ondersteuners: 

Irene Dekker die de ledenadministratie uitvoert en Wilco Broos die het 

wedstrijdsecretariaat met veel enthousiasme verzorgt.  

Ook de klussers, die meerdere malen grote en kleine onderhoudsklussen 

hebben aangepakt, de lijnentrekkers die continu gereed staan en enkele leden 

die ons adviseerden over de aanpak van het complex, zijn wij grote dank 

verschuldigd. 

 

Drie voorstellen aan de algemene ledenvergadering 

Aan de komende algemene ledenvergadering van 8 oktober 2021 vraagt het 

bestuur uw aandacht voor de volgende bestuursvoorstellen.  

1. Bestuurssamenstelling 

Van één van de vijf bestuursleden, onze secretaris Michel Duijker, is de 

bestuurstermijn van drie jaar in oktober 2021 afgelopen. Michel stelt zich graag 

weer beschikbaar en het bestuur steunt dat hij herkiesbaar is.  

De vier andere bestuursleden, Arjan van Grootheest, Arjen Overbeek, Paul 

Rademaker, Arjen Overbeek en Pieter Wytzes, gaan met veel energie en 

enthousiasme in hun functie voor de vereniging verder. Zie hieronder het 

‘rooster van aftreden’ van het bestuur.  
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Naast het voorstel van de herbenoeming van 

Michel Duijker stelt het bestuur ook voor Cor Vos 

en Rogier van Hulten als nieuwe algemeen 

bestuursleden. Als enthousiaste ouders van een 

van jonge jeugdspelers zijn beide heren al een tijd 

op een aantal fronten aan de slag binnen de club. 

Met deze twee bestuurslidmaatschappen denken 

we het aantal bestuurstaken beter te kunnen 

‘handelen’.  

Bent u zelf geïnteresseerd in een taak of misschien wel een rol in het bestuur, 

dan kunnen geïnteresseerden zich tot 25 september melden bij de voorzitter of 

secretaris.  

2. Contributie 

Alle leden hebben reeds een factuur voor de contributie voor het nieuwe 

seizoen ontvangen. Vanwege het bijzondere verloop van afgelopen heeft het 

bestuur in april 2020 besloten de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen 

2021-2022 niet te verhogen.  

Met het oog op een gezonde financiële huishouding en de lang gekoesterde 

wens en noodzaak om zo mogelijk enige financiële buffer op te bouwen (mede 

in verband met door de gemeente voorgenomen herinrichtingsplannen met 

betrekking tot het gebied waarin ook onze club zich bevindt) kondigt het 

bestuur reeds bij deze aan een met ingang van seizoen 2022-2023 nog nader te 

bepalen (met toestemming van de ALV) verhoging van de contributie van onze 

leden. Uiteraard zal dit tijdig worden gecommuniceerd en worden toegelicht.  

Samen met uw steun zien we met vertrouwen een nieuw sportief 

voetbalseizoen tegemoet. Een spannend jaar met veel nieuwe kansen op en 

rond de velden van Haarlem-Kennemerland.  

Namens het bestuur 
Arjen Overbeek - bestuursvoorzitter Haarlem-Kennemerland fc 
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Ledenontwikkeling Haarlem-Kennemerland fc 

Ledenaantal per 
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Zaalvoetbal senioren 35 48 34 36 33 26 19 14 3 0 0 0 

Veldvoetbal senioren 108 129 131 148 205 205 132 133 143 110 128 168 

Dubbelleden senioren 10 3 31 9 10 5 1 1 1 0 0 0 

  153 180 196 193 248 226 150 148 154 110 128 168 

Veldvoetbal jeugd 167 175 217 229 276 305 344 353 381 443 460 486 

Kickies 4 7 5 8 11 18 19 15 11 19 30 26 

Voetballende moeders 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 20 20 

Voetballende vaders 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 30 33 

  171 182 222 237 287 323 363 368 392 489 540 565 

Totaal spelende leden 324 362 418 430 535 549 513 515 546 599 668 733 

Niet spelende leden 76 136 124 60 81 101 83 81 85 98 14 13 

Totaal 400 498 542 490 616 650 596 597 631 697 682 746 

 

Rooster van Aftreden 
(vastgesteld in bestuursvergadering HK van 11 november 2020) 

Wie datum 
aftreden 
(uiterlijk) 

datum 
aantreden 

Functie vorige perioden  

Arjan van Grootheest okt 2023 okt 2014  penningmeester okt 2014 - okt 2017 
okt 2017 - okt 2020 

Paul Rademaker okt 2023 okt 2014 vicevoorzitter okt 2014 - okt 2017 
okt 2017 - okt 2020 

Arjen Overbeek okt 2023 okt 2017 voorzitter okt 2017 - okt 2020 

Michel Dijker okt 2021 okt 2018 secretaris  

Pieter Wytzes okt 2022 okt 2019 bestuurslid  

 
 


