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Jaarverslag bestuur HK 2021-2022 

 

Hoewel wij allemaal in de eerste helft van het 

voetbalseizoen 2021-2022 nog volop te maken 

hadden met de zware coronamaatregelen kon een 

deel van de jeugd in de weekenden en door-de-

weeks nog redelijk door op de velden. Na de 

winterstop gold dit gelukkig voor alle spelers, van 

jong tot oud. Inclusief ouders en ander publiek. En 

in de lente konden we ook de kantine en kleedkamers in. 

Een enkel feest, een speciale avond, het bekende pannenkoekentoernooi voor 

de jeugd en het businesstoernooi vonden gelukkig na twee jaar weer plaats. 

Stap voor stap keert de gezelligheid in de kantine terug. En dat is belangrijk 

voor ons als vereniging. Het bestuur heeft grote waardering voor vele 

vrijwilligers die deze activiteiten na een periode van relatieve rust weer 

oppakten en met veel energie organiseerden.  

Corona heeft de afgelopen twee jaar een gigantische impact gehad op de leden 

en de gezinnen van de leden van Haarlem-Kennemerland. Laten we hopen dat 

we niet weer met dergelijke zware maatregelen worden geconfronteerd.  

Direct na het eind van het seizoen is het oude kunstgras op veld 3 compleet 

vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Daarbij is, net als op veld 1, deze 

zomer extra belijning aangebracht. Op deze wijze kan de jongste jeugd spelen 

op ‘kleinere velden’.  Ook zijn borden ‘rookvrij’ van de campagne Rookvrije 

generatie op het terrein geplaatst. Om ons heen is ook volop beweging. De 

nieuwe sporthal naast het Schoter is geopend. Recent is op de plek van de 

tijdelijke sporthal een extra parkeerplaats aangelegd, die in de komende weken 

opengaat. En we zijn in gesprek voor de aanpak de hoofdingang. Mogelijk 

kunnen we daarover meer vertellen op de ledenvergadering.  

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

fronten hielp en vertrouwen bleef houden in onze mooie vereniging. 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 en Sportfever.  

We zien u graag weer op de velden en in de kantine. 
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Bestuurssamenstelling seizoen 2021-2022 

Het bestuur van Haarlem-Kennemerland, zoals het begon in oktober 2021 

bestond uit de volgende mensen. 

• Arjan van Grootheest - penningmeester 

• Arjen Overbeek - voorzitter 

• Cor Vos - algemeen bestuurslid 

• Michel Duijker - secretaris 

• Paul Rademaker - vicevoorzitter en technisch beleid 

• Pieter Wytzes - algemeen bestuurslid 

• Rogier van Hulten - algemeen bestuurslid 

Halverwege het seizoen is algemeen bestuurslid Rogier van Hulten gestopt met 

zijn bestuurswerkzaamheden.  

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

verschillende werkzaamheden ondersteund. Minder zichtbaar, maar essentieel 

voor onze vereniging zijn onze twee bestuurs-ondersteuners. Speciale dank 

gaat uit naar Irene Dekker, die de ledenadministratie uitvoerde een aantal 

jaren tot en met afgelopen voorjaar uitvoerde, en Wilco Broos, die het 

wedstrijdsecretariaat met veel enthousiasme ook de afgelopen jaren 

verzorgde.  

Het kantineteam heeft dit seizoen met enkele nieuwe mensen andere opzet 

gekregen waardoor een paar evenementen konden worden georganiseerd. En 

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. 

Twee voorstellen aan de algemene ledenvergadering 

Aan de komende algemene ledenvergadering van 6 oktober 2022 vraagt het 

bestuur uw aandacht voor de volgende bestuursvoorstellen.  

1. Bestuurssamenstelling 

Van één van de vijf bestuursleden, onze bestuurslid algemene zaken, Pieter 

Wytzes, is de eerste bestuurstermijn van drie jaar in oktober 2022 afgelopen. 

Pieter stelt zich na drie jaar intensief zich te hebben ingezet voor de club helaas 

niet weer beschikbaar.  
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De vier andere bestuursleden, Arjan van Grootheest, Arjen Overbeek en Cor 

Vos en Paul Rademaker, gaan met veel energie en enthousiasme in hun functie 

voor de vereniging verder. Zie hieronder het ‘rooster van aftreden’ van het 

bestuur.  

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 begin juli 2022 een factuur voor de contributie voor het 

nieuwe seizoen 2022-2023 ontvangen. Op 28 mei 2022 heeft het bestuur via de 

mail geïnformeerd over de verhoging van de contributie. Dit was geen leuk 

maar wel een noodzakelijk besluit. De energiekosten waren altijd al een flinke 

kostenpost op het totaal en zijn enorm gestegen.  

De belangrijkste redenen voor de hogere contributie zijn de volgende. 

• Als voetbalclub Haarlem-Kennemerland worden wij geconfronteerd met 

toegenomen kosten van niet alleen water, gas en licht, maar ook veldhuur, 

materiaalvervanging en overige exploitatie. 

• Terwijl de kosten zijn gestegen, heeft het bestuur in de afgelopen jaren de 

contributie bewust niet verhoogd vanwege de beperkende maatregelen 

door coronacrisis. Hierdoor is nu een inhaalslag nodig. 

• Vanzelfsprekend moet het bestuur inzetten op een verantwoorde en 

gezonde financiële positie van onze club in zijn geheel. Hierbij moet onder 

meer rekening worden gehouden met toekomstige gemeentelijke 

ontwikkelingen in relatie tot ons terrein, clubgebouw en kleedkamers. 

Hiervoor worden ook investeringen vanuit de club verwacht. 

Als bestuur willen wij samen met de leden met deze contributieverhoging 

Haarlem-Kennemerland financieel gezond en sterker maken. 

Samen met uw steun zien we met vertrouwen een nieuw sportief 

voetbalseizoen tegemoet. Een spannend jaar met o.a. de viering van ons 12,5 

jarig bestaan in het najaar van 2022.  

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 0 

Veldvoetbal senioren 108 129 131 148 205 205 132 133 143 110 128 168 137 

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

  153 180 196 193 248 226 150 148 154 110 128 168 137 

Veldvoetbal jeugd 167 175 217 229 276 305 344 353 381 443 460 486 504 

Kickies 4 7 5 8 11 18 19 15 11 19 30 26 28 

Voetballende moeders 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 20 20 22 

Voetballende vaders 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 30 33 35 

  171 182 222 237 287 323 363 368 392 489 540 565 589 

Totaal spelende leden 324 362 418 430 535 549 513 515 546 599 668 733 726 

Niet spelende leden 76 136 124 60 81 101 83 81 85 98 14 13 55 

Totaal 400 498 542 490 616 650 596 597 631 697 682 746 781 

 
Rooster van Aftreden 
(vastgesteld in bestuursvergadering HK van 13 oktober 2021) 

Wie datum 
aftreden 
(uiterlijk) 

datum 
aantreden 

functie vorige perioden  

Pieter Wytzes okt 2022 okt 2019 bestuurslid  

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 2024 okt 2018 secretaris okt 2018 - okt 2021  

Cor Vos okt 2024 okt 2021 bestuurslid  

Rogier van Hulten okt 2024 okt 2021 bestuurslid  

 
 


