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● Bestuur: 
Bij aanvang van het seizoen is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. Het bestuur 
heeft elke twee weken een bestuursoverleg gehad waarbij alle zaken die de vereniging aangaan 
besproken worden. 
 
● Ledenbestand: 
We zijn het seizoen 2020-2021 gestart met ruim 700 leden:  Verdeeld over 7 seniorenteams en 2 O23 
teams op zaterdag, 1 senioren team op zondag, 34 junioren/pupillenteams en 2 zaalvoetbal teams. 
Daarnaast lopen er op zondagochtend circa 50 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar (de z.g. ukken) 
op ons complex om kennis te maken met het voetballen. 
 
● Financieel Vereniging 
De corona pandemie en de 2e Lock down heeft grote impact gehad op de financiën van Oliveo. 
De inkomsten werden ook nu weer negatief beïnvloed door het vervallen van een groot deel van de 
kantineomzet en daaruit voortvloeiende winst. 
Gelukkig is bij OLIVEO het verlies uit de exploitatie kantine door de diverse steunmaatregelen van de 
overheid beperkt. Ook de kortingen op de huur van de velden van de Gemeente, lagere kosten aan 
KNVB en de verminderde bijdragen aan de trainersstaf heeft een positief effect gehad op de 
beperking van de kosten. De sponsorinkomsten zijn zelfs wat gestegen. 
Door deze resultaten is het negatieve resultaat lager uitgevallen dan begroot en is de bijdrage van de 
Stichting Tribune ad € 8.500,- aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. 
 
● Financieel Stichting 
Met het Stichtingsbestuur wordt een paar keer per jaar de financiële voortgang van zowel vereniging 
als Stichting doorgenomen. 
De financiële situatie van de Stichting is redelijk stabiel te noemen. Het verslagjaar geeft  een 
negatief resultaat te zien van € 6.706, dit is veroorzaakt door wat extra onderhoudslasten en de 
lagere verhuuropbrengsten. Gezien het aanwezige kapitaal is dit geen probleem. 
Het dak van de hal is en blijft nog een zorgpunt voor de Stichting. Indien nodig is hiervoor een bedrag 
in seizoen 2021-2022 begroot 
 
Covid-19 zorgt weer voor het beëindigen van de competities 
Helaas is evenals afgelopen seizoen ook nu de Covid pandemie veroorzaker van het vroegtijdig 
stilleggen van alle amateurcompetities.  
Voor ons eerste zaterdag team was dit extra zuur, omdat zij inmiddels na een aantal gespeelde 
wedstrijden in de vierde klasse ongeslagen de ranglijst aanvoerde. 
Gelukkig kon de jeugd tot O13 nog wel als team blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen, 
maar de oudere jeugd en de senioren waren in eerste instantie genoodzaakt om alle activiteiten te 
staken. Na een tijdje mochten ook zij de trainingen hervatten, als je van training kan spreken als je 
alleen in tweetallen de bal naar elkaar mag schieten! Gelukkig werd ook deze maatregel geleidelijk 
aan verruimd, al bleef het wel behelpen. 
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Regio Cup 
Er werd door de KNVB een kleinschalige regionale competitie georganiseerd, de z.g. KNVB Regio Cup. 
Hier deden alle teams aan mee die uitkwamen in de B-categorie. 
 
Nationale Voetbaldag 
Op zaterdag 3 juli 2020 was het weer een drukte van belang op de velden. 
Nog steeds zonder supporters maar met een geweldige opkomst van ongeveer 100 jongens en 
meisjes is de Nationale voetbaldag gehouden. Martijn Taal en Sem van Venrooij hebben deze dag 
voortreffelijk weten te organiseren 
 

Wat gebeurde er naast het voetbalgebeuren nog meer bij Oliveo? 
 
● Algemene Ledenvergadering 2020 
Op maandag 14 december werd voor het eerst in de geschiedenis een online Algemene Leden 
Vergadering gehouden. 
In de kantine mochten een beperkt aantal leden deze ALV fysiek bijwonen. Online waren er rond de 
30 leden die de ALV op deze manier bij wilde wonen. 
 
● Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
18 januari 2021 is er een buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Deze buitengewone ALV kon alleen online gevolgd worden en had als agendapunt het benoemen van 
de voorgestelde kandidaat bestuursleden. 
- Ronald Laarhoven kandidaat voor de bestuursfunctie van voorzitter per 1-1-2021 
- Frank Duijvestijn kandidaat voor de bestuursfunctie van penningmeester per 1 juli 2021 
Voor beide bestuursfuncties konden de leden hun keuze via email kenbaar maken. Ronald en Frank 
werden door de leden voor hun bestuursfuncties benoemd.  
Het dagelijks bestuur ziet er dan als volgt uit: Ronald Laarhoven voorzitter, Kees Kleij secretaris, Frank 
Duijvestijn penningmeester en Anja van der Burg kantinezaken. 
 
NK Shoot Out 
Zondag 30 mei was de dag van de voorronde NK Shoot Out voor de jeugd van JO8 t/m JO13 
Tijdens deze voorrondes kon er een gouden ticket verdiend worden om op de KNVB campus in Zeist 
mee te kunnen doen aan het NK. 
Miko uit de JO9 won als eerste voetballertje ooit in zijn leeftijdsklasse het NK Shoot Out. 
  
Jeugdkamp 
Het jeugdkamp, het jaarlijks terugkerende evenement waar ieder jeugdlid naar uitkijkt, kon helaas in 
het welbekende Loon op Zand door de corona pandemie niet doorgaan.  
Gelukkig kon er van 17 t/m 24 juli wel op ons complex een aangepaste versie van het jeugdkamp 
plaats vinden. Hier werd door menig jeugdlid dankbaar gebruik van gemaakt. 
Gelukkig kan, als de Covid maatregelen dit toelaten, het 75-jarig jubileum van het jeugdkamp 
volgend jaar wel weer op de vertrouwde locatie plaats vinden. 
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Tot slot 
Door diverse vrijwilligers werden er zo goed en zo kwaad als het kon met in acht neming van de 
Coronamaatregels activiteiten ontplooid waarmee het toch enigszins mogelijk was om binding met 
de club te houden. 
 
Het was ook nu weer een vreemd seizoen dat overheerst werd door de Covid 19 pandemie. Het 
bestuur bedankt iedere vrijwilliger, trainer, leider, kantinemedewerker, schoonmakers en iedereen 
die we vergeten zijn te noemen voor hun inzet, want zonder hun kan een vereniging als Oliveo niet 
bestaan. 
 
Het seizoen gaat als een nachtkaars uit, waarbij we reikhalzend uitkijken naar seizoen 2021-2022. 


