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Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 5 oktober 2022 

● 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 2021-2022 gestart met ruim 700 leden:  Verdeeld over 9 senioren teams en   

1 G-Team op zaterdag, 1 senioren team op zondag, 28 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 

Ondanks dat we ook in dit seizoen te maken hebben gehad met een korte Lock down perioden en de 

beperkende maatregelen in de aanvang van het seizoen, hebben we in financieel opzicht geen slecht 

jaar achter de rug. 

De kantine-omzet liep gedurende het seizoen aanzienlijk achter maar door een mooie 3e helft en een 

goede omzet in de kampioenswedstrijd zijn we op een redelijk niveau geëindigd (€ 124.000 omzet 

terwijl er € 135.000 was begroot). De marge is wel achter gebleven, mede door hoger eigen gebruik 

en dat gedurende het seizoen de verkoopprijzen niet zijn verhoogd terwijl de inkoopprijzen wel zijn 

gestegen. Om die reden zijn de prijzen per start van het nieuwe seizoen wel aangepast. 

Door de groei van het ledenaantal is contributie ontvangsten gestegen van € 131.000 in 2020/2021 

naar € 143.000 (begroot € 137.000) in 2021/2022. Er waren in 2021/2022 wat eenmalige baten, o.a. 

acties vanuit de KNVB en Plus actie en een inhaalslag in de ontvangsten van de Business Club leden. 

De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot o.a. door nog een extra korting van de Gemeente op de 

huur van de velden vanwege de Corona een teruggave op de afrekening energiekosten. 

Tot slot hebben we van de TASO in dit boekjaar € 23.000 mogen ontvangen, mede hierdoor is het 

verenigingsresultaat uitgekomen op een positief saldo van € 35.959 

In dit verenigingsjaar waren een aantal investeringen gepland. De investering van de entree is 

gerealiseerd, daar zijn we trots op en deze heeft minder gekost dan begroot. Wel zijn er extra 

doeltjes aangeschaft waardoor de overige investeringen hoger waren dan begroot.  

De geplande investering in de zonnepanelen is doorgeschoven naar het volgende boekjaar. 

 

● Financieel S�ch�ng 

Gedurende het jaar hebben we regelmatig overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting en wij 

zijn blij met de actieve en betrokken opstelling van de nieuwe bestuursleden. 

Financieel is de situatie van de Stichting stabiel te noemen. Door de Corona waren er wat minder 

huur inkomsten dan begroot. De kosten waren ook lager dan begroot, waardoor het Resultaat uit is 

gekomen op een plus van € 2.936, begroot was een plus van € 800.  

Ook voor de Stichting zijn de investering in de zonnepanelen doorgeschoven naar het volgende 

boekjaar. De werkzaamheden aan de dakbedekking van de sporthal, ter voorbereiding op de 

zonnepanelen, zijn uitgevoerd. Deze kosten vielen mee en zijn direct als onderhoudskosten ten laste 

van het resultaat gebracht. 
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Covid-19 zorgt weer voor maatregelen 

Traditioneel gaat onze selectie aan het begin van het seizoen op de foto. Dit jaar extra bijzonder 

omdat het er naar uitziet dat we na twee “Corona” competities eindelijk weer vol aan de bak mogen. 

Echter Corona is verre van weg. Nieuwe maatregelen blijken toch weer nodig. Amper zijn we 

begonnen of de kleedkamers gaan op trainingsdagen dicht en zullen niet worden gebruikt voor 

omkleden en douchen. Op zaterdag mogen kleedkamers wel gebruikt worden.  

Er mag ook nu weer geen publiek (bezoekers) komen, zowel bij trainingen als wedstrijden. De 

kantine gaat op alle trainingsdagen dicht. Op zaterdag is de kantine alleen open voor begeleiding en 

sporters, zij moeten echter wel een geldig CTB tonen bij binnenkomst van de kantine. 

 

● Voetbaltechnische zaken 

Net als het seizoen 2020-2021 is ook het seizoen 2021-2022 een ‘Corona-seizoen’ geworden. Met 

wedstrijden zonder publiek, geen gebruik maken van kleedkamers etc.  

Gelukkig kon het seizoen anders dan het jaar er voor wel volledig worden afgewikkeld. Ons 1
e
 

zaterdagelftal maakte de favorietenrol in de 4
e
 klasse waar, door afgetekend kampioen te worden. 

Waarmee de ambitie om te promoveren naar de 3
e
 klasse is gerealiseerd. De eerste stap om terug te 

komen op het niveau dat Oliveo in de zondagcompetitie achter zich liet is daarmee gezet. Net als 

Oliveo 1 promoveert ook Oliveo 2 naar een hoger niveau. 

 

Ondanks de moeilijke Corona jaren bleef het leden aantal en daarmee het aantal teams in aantal 

redelijk gelijk aan de jaren er voor. Een compliment aan al die leden die ons door de Corona jaren 

heen trouw zijn gebleven. 

 

In de voetbalorganisatie wijzigde niet veel. De commissie Voetbaltechnische zaken zorgt er samen 

met coaches, trainers, leiders etc. voor dat de zaken blijven lopen. Een voorbeeld daarvan is het 

investeren in het opleiden van ‘eigen’ trainers. Ook daarin zijn we afgelopen seizoen weer geslaagd. 

Als mooi voorbeeld daarvan is Oliveaan Willem van der Smit met ingang van het seizoen 2022-2023 

benoemd als hoofdtrainer van Oliveo. 

 

 

Wat gebeurde er (naast het voetbalgebeuren) nog meer bij Oliveo? 
 

● Algemene Ledenvergadering 2021 

Op maandag 25 oktober kon in de kantine de ALV weer doorgang vinden.  

Naast de gebruikelijke agendapunten werden er maar liefst 4 Oliveanen in het zonnetje gezet. 

Gerhard Häupler is benoemd tot Lid van Verdienste. Ad Ruigrok is benoemd tot Erelid. En als klap op 

de vuurpijl zijn John Weijgertse en Ruud Schalkwijk beide benoemd tot Erevoorzitter. 

 

● OLIVEO timmert aan de weg. 

De buitenomgeving 

Er werd in de zomervakantie gestart met het vernieuwen van de buitenomgeving. De speeltuin en de 

entree werden op de schop genomen. Er zijn nieuwe Dug-outs geplaatst op veld 3. 

Het terras is bijna 2x zo groot geworden. De fietsenstalling is uitgebreid. Beplanting is aangebracht, 

en er is een heuse tribune geplaatst. Ook het Mike van Duinen pannaveldje is gerealiseerd. Ook is er 

nieuw terras meubilair aangeschaft. En als sluitstuk is er een super fonkelnieuwe entreepoort 



__________________________________________________________________________________ 

Jaarverslag v.v. Oliveo 2021-2022 Opgesteld door Kees Kleij (secretaris)  

Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 5 oktober 2022 

geplaatst. Op al deze zaken zijn we als bestuur super trots. Dit alles kon natuurlijk niet zonder hulp 

van een vaste groep vrijwilligers en een aantal gewaardeerde sponsoren, waarbij een substantiële 

financiële bijdrage van Fonds 1818 een belangrijke impuls aan dit alles gegeven heeft. 

 

Zonnepanelen. 

Het is al vaker op een ALV benoemd, maar nu wordt hier serieus werk van gemaakt. Diverse 

personen binnen de club zijn druk bezig met offertes en andere zaken die het plaatsen van 

zonnepanelen tot een succes moet maken. Allereerst is er een schouw van de beschikbare daken 

gemaakt. Hieruit is naar voren gekomen dat de daken van de sporthal en het gebouw waar Skippy 

gebruikt van maakt, geschikt zijn. 

 

De Schatkaart 

Sinds eind deze zomer is er op het terrein voor het Skippy gebouw een tijdelijk schoolgebouw 

geplaatst. Totdat er een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Schatkaart gebouwd is, dit zal naar 

verwachting twee jaar in beslag nemen, zal dit tijdelijk gebouw op deze plek blijven staan.  

De geplande uitbreiding van de parkeerplaatsen zal dus nog een tijdje op zich laten wachten. 

  

Vernieuwde website 

De ‘oude’ website oliveo.nl is nu 10 jaar oud. En heeft technisch gezien zijn beste tijd gehad. 

Dus is een tien man sterke werkgroep hard aan het werk gegaan om het nieuwe seizoen met een 

compleet nieuwe website te starten. En het resultaat mag zijn. Met dank aan RV Webdiensten en 

een aantal leden. Hiermee kunnen we voorlopig weer een aantal jaar vooruit. 

 

Vacaturebank 

Sinds een tijdje staat er op de website een vacaturebank. Hierop heeft het bestuur allerlei 

vrijwilligerstaken geplaatst die zij graag opgevolgd zouden willen zien. 

Inmiddels heeft de vacaturebank zijn nut bewezen, want er hebben zich al diverse vrijwilligers 

gemeld om een aantal taken op zich te nemen. 

 

Nieuwjaarsgroet 

Door de Lockdown kunnen we voor de tweede keer op rij geen Nieuwjaarsreceptie houden. Het 

bestuur is gelukkig creatief genoeg om in deze lastige tijd het jaar stijlvol af te trappen. Zij hebben 

een nieuwjaarspeech opgenomen waarbij de nieuwe tribune als decor diende. Voor wie de speech 

nog een keer wil zien, ga naar https://oliveo.nl/nieuwjaarstoespraak-2022/ 

 

Kauffmantrofee 

Op 30 december, tijdens de dag van de oliebollentocht, is de Kaufmanntrofee uitgereikt. 

De vorige winnaars, Peter Klarenbeek en Hugo Mentink hebben hem na 2 jaar overgedragen aan 

Arjan Zonderop. 

Met al zijn tijd die Arjan aan Oliveo heeft besteed en dan met extra nadruk op zijn toewijding aan het 

jeugdkamp, heeft hij deze zeker verdiend. 
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Oliebollentocht 

Over oliebollentocht gesproken. Dit jaar heeft deze in een iets andere vorm plaatsgevonden. 

Deze keer werden de deelnemers op de parkeerplaats in Wassenaar door de mensen van Oliveo 

opgevangen, waarna zij aan een puzzeltocht begonnen. Na de puzzeltocht konden de deelnemers 

een zakje oliebollen in de kantine van Oliveo ophalen, die ze helaas vanwege de Coronamaatregelen 

niet in de kantine mochten opeten maar mee naar huis moesten nemen.  

 

75 jaar Jeugdkamp 

Het jeugdkamp, het jaarlijks terugkerende evenement waar ieder jeugdlid naar uitkijkt, kon dit jaar 

gelukkig wel in het welbekende Loon op Zand plaatsvinden. 

Dit jaar stond in het teken van het 75-jarig bestaan van het jeugdkamp. Kosten nog moeite waren 

gespaard om deze week voor iedereen weer onvergetelijk te maken. Vooraf aan de kampweek werd 

er zondag 8 mei een kamp reünie gehouden. De reünie was een weerzien van leiders die ooit met 

Oliveo mee op kamp zijn geweest. Het Oliveokamp is voor het eerst gehouden in 1946.  

De kampcommissie met Arjan Zonderop en Jan Reeuwijk voorop hebben veel werk verricht. 

Er is voor deze reünie een mooi jubileumboek en speciale kampshirts gemaakt. 

Wethouder, (ex)kampleider Peter Hennevanger had de eer het eerste Jubileumboek “75 jaar 

Oliveokamp” te ontvangen. Een fraai boekwerk gemaakt door en voor Oliveanen. 

Peter gaf in zijn toespraak terecht aan dat het kamp laat zien dat Oliveo meer is dan een 

voetbalvereniging alleen. En daar sluiten wij ons graag bij aan. 

 

Reanimatie AED training 

26 trainers en leiders een verkorte reanimatie AED training gevolgd. Tijdens deze training werden zij 

bekend gemaakt in het herkennen van hartfalen, de gevolgen hiervan en het adequaat kunnen 

optreden met behulp van de Automatische Externe Defibrillator (AED).  Bij Oliveo zijn er twee AED’s 

aanwezig, er ligt er een in de bestuurskamer die iedereen kan pakken en er hangt er een aan de 

buitenmuur naast het washok die ook door burgerhulpverleners gebruikt kan worden als zij 

gealarmeerd worden. Dat een AED nut heeft hebben wij tijdens een reanimatie op ons complex 

kunnen zien. De reanimatie in combinatie met de AED is, met dank aan de hulpverleners, gelukkig 

goed afgelopen.  

 

Cees de Vreede Champions league 

Zondag 20 maart is de 5
e
 editie van het Cees de Vreede Ukken Champions league gespeeld. 

Tachtig jonge spelers van 4 tot 6 jaar waren met hun ouders, oma’s en opa’s aanwezig om op een 

geweldig mooie wijze met voetbal bezig te zijn. In echte shirts van Real Madrid, Chelsea en andere 

grote clubs. Met na afloop een mooie medaille en een broodje in de kantine. 

 

Diverse evenementen mochten weer  

Na de vervelende Coronatijd was het weer mogelijk om evenementen te organiseren. Zo werd er 

weer om de prijzen gestreden bij het Keezen en klaverjassen.  

De organisatie van de motorrit had weer een mooie toch uitgezet waar door veel ‘leren pakken’ 

dankbaar gebruik van werd gemaakt. Ook de welbekende fietspoldertocht kon dit jaar gelukkig weer 

doorgang vinden.  

Ineens verscheen op de website het volgende bericht, “Twee mooie verenigingen Oliveo Handbal en 

Oliveo Voetbal gaan fuseren”. Wat een mooie reacties hebben wij mogen ontvangen! 



__________________________________________________________________________________ 

Jaarverslag v.v. Oliveo 2021-2022 Opgesteld door Kees Kleij (secretaris)  

Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 5 oktober 2022 

Vooral door mensen die die bewuste vrijdag niet in verband brachten met 1 april. 

En zo kwam het verenigingsgevoel weer langzaam op gang. 

 

Burgemeester Björn Lugthart op bezoek 

Zaterdag 19 maart 2022 is onze nieuwe burgemeester Björn Lugthart bij Oliveo komen kennismaken. 

Volgens ingewijden was hij onder de indruk van ons verenigingsleven en beloofde hij dat er zeker een 

vervolgbezoek zou komen. En de burgemeester heeft woord gehouden want zowel bij de kraker 

tegen Celeritas als de kampioenswedstrijd van het eerste was hij aanwezig.  

 

Vooruit naar 2028 

Het Oliveo-bestuur heeft samen met enkele deskundige leden ‘Vooruit naar 2028’ geschreven. Hierin 

worden de Missie en Visie van Oliveo omschreven, net als de hierbij behorende Ambities en 

Kernwaarden. Dit wordt opgevolgd met een actie plan. De eerste stap ‘Wie en wat hebben we 

daarvoor nodig, want bij het halen van ambities horen ook werkzaamheden’, is af. Het bestuur is 

inmiddels verder gegaan met de volgende stap; de verdere inhoudelijk invulling van de ambities en 

doelstellingen. 

 

 

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 deze vrijwilligers kan een vereniging als 

Oliveo niet bestaan. 

 


