“We mogen weer,
maar wat staat
ons nog te
wachten?”
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De voorzitter
stephan nagel Tekst
ROB VAN WILLIGE Foto’s
Dat het een bijzonder jaar voor IJsselmeervogels, voor het amateurvoetbal, Nederland en de wereld in
het algemeen was, mag wel een understatement heten. Waar in de afgelopen jaren voorafgaand aan een
seizoen door alle facetten van de club kon worden gelopen, was voor deze editie het coronavirus de rode
draad. Hoewel velen het woord al niet meer kunnen verdragen, ontkomt ook voorzitter Frank van den Bos
niet aan het onderwerp.

“Vooropgesteld, als je kijkt naar wat

maken. We hebben toen gericht

geleid tot een twintigtal begrotingen:

corona aan leed veroorzaakt heeft in

op: wat is het slechtste scenario en

bijvoorbeeld uitgaand van volledig,

de gezinnen, dan is voetbal ineens

hoe komen we dat door?”, vertelt de

gedeeltelijk

maar heel betrekkelijk. Uiteindelijk

preses.

uitgaand van volledig, gedeeltelijk of

of

geen

publiek

en

geen horeca. Al snel ontstonden er bij

zouden we het c-woord liever niet in
de mond willen nemen, maar is het

“Je moet je voorstellen dat je in maart

ons discussies of het wel zinvol is om

iets wat er simpelweg wel is”, begint

van een kalenderjaar al een groot

te voetballen. Amateurvoetbal speel

Van den Bos. “Het afgelopen seizoen

aantal van je verplichtingen voor het

je immers voor leden en sponsoren,

en ook in het toewerken naar de

seizoen daarop bent aangegaan. Je

dus zonder publiek en horeca was

begrotingen van zowel het vorige als

moet dan denken aan spelers, trainers,

voetballen wat ons betreft geen optie.

het huidige seizoen is het een factor

huur, etcetera. Aan de kostenkant ben

Die mening hadden niet alle clubs,

waar we als voetbalclub nog steeds

je in dat opzicht redelijk beperkt om op

maar uiteindelijk maakte ook dat niet

onverminderd rekening mee moeten

korte termijn te reageren. Wat konden

uit omdat de overheid duidelijkheid

houden.”

we wel doen? Als we niet voetballen,

verschafte.”

dan is er ook geen reis- en puntengeld,

SCENARIO’S SCHETSEN

maar de vaste kosten lopen gewoon

De overheid besloot in oktober 2020

door. Als goed werkgever, die we als

om al het voetbal op te schorten

Want hoe staat de vereniging er

IJsselmeervogels willen zijn, hebben

tot nader order en in december

vandaag de dag financieel voor? We

we aan de afgesproken financiële

vulde de KNVB aan door te stellen

draaien de klok terug naar maart 2020,

verplichtingen willen voldoen. Aan de

de lopende competities niet meer

toen de overheid een zogenoemde

andere kant konden we ook gebruik

te hervatten. “Daar konden we als

intelligente

“Wij

maken van de door de overheid

bestuurder vrede mee hebben, want

waren op dat moment bezig met

lockdown

afriep.

aangeboden regelingen, waarmee

het gaf duidelijkheid, al wilde de

het maken van een begroting voor

we in feite beloond worden voor ons

supporter in ons niets anders dan

het seizoen 2020/21, om die voor te

decennialange goede gedrag op het

voetbal. En gelukkig hebben onze

kunnen leggen in de ledenvergadering

gebied van belastingbetaling.”

leden en sponsoren zich uitermate

in het voorjaar. Daarin zat al een grote

TALLOZE BEGROTINGEN

loyaal

opgesteld,

ondanks

dat

IJsselmeervogels ze zeer beperkt

vorm van onzekerheid. We hebben op
dat moment een begroting gemaakt,

Aan de inkomstenzijde blijkt de wereld

kon bieden waar ze feitelijk recht op

omdat we nu eenmaal vinden dat dat

door corona een stuk vloeibaarder

hadden.”

moest, ook al was er geen zekerheid.

te

Er waren ineens heel veel nieuwe

op dat moment gehoopt op een

“We hebben daardoor al met al

factoren die invloed hadden en waar

redelijk normaal seizoen, met allerlei

financieel een redelijk jaar gedraaid,

wij onze aannames op moesten

verschillende varianten. Dat heeft

met op papier zelfs een positief

zijn

geworden.

“We

hebben
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resultaat. “Zonder de overheidssteun

ingezet om onderlinge wedstrijden

was het echter ook boekhoudkundig

te organiseren met een aanstekende

een heel beroerd jaar geworden. Het

mate van enthousiasme. Ook de

is wat dat betreft echt meegevallen. En

samenwerking met de plaatselijke

dan moet ik ook zeker de niet begrote

overheid was uitstekend. Dat mag ook

inkomstenbronnen

wel eens genoemd worden.”

noemen,

zoals

het tribunespel wat echt een succes
was, maar ook de vaccinaties die de

“We zijn veel dank verschuldigd aan

GGD in onze sporthal deed. Ook rees

ons sportief kader, zonder de trainers,

de vraag: moeten we niet op een of

VTC, stewards en wedstrijdorganisatie,

andere manier de groep die het hardst

die dit alles organiseerden. En laat ik

getroffen zijn gaan compenseren?”

ook de onderlinge wedstrijden tussen
de seniorenteams niet vergeten. Die

Dat initiatief kwam er. Alle niet

onderlinge wedstrijden brachten een

selectie spelende leden van 18+ en

vorm van verbroedering, gezelligheid

tribunejaarkaarthouders

werden

en sfeer op de velden, waardoor je

aangeschreven om een deel van het

weer beseft waarom je met elkaar

contributiegeld van het seizoen 20/21

een voetbalvereniging bent. Het zegt

te restitueren. Velen van deze leden

iets over de huidige sfeer binnen de

stelden zich loyaal op en maakten er

vereniging.”

geen gebruik van. En het kleine aantal
leden die er gebruik van gemaakt

BEGROTING: EEN VRAAGTEKEN

heeft, daar konden we het eigenlijk
heel goed van begrijpen. Er zat

Vooruitkijkend

naar

het

komend

eigenlijk niemand tussen die botweg

seizoen was het net als in maart 2020

gezegd heeft dat hij niet gekregen

een puzzel om tot een begroting te

heeft waar hij recht op had. Dat was

komen. “Tegen onze zin in hebben we

een aangename constatering.

geen ledenvergadering in het voorjaar
van 2021 gehouden”, baalt Van den

ANTICIPEREN: WAT KAN EN MAG?

Bos zichtbaar. “Normaal gesproken
stellen we dan de begroting van

Wat

landelijk

het seizoen 2021/22 vast, maar dat

steeds verder afbouwen van de

had nu echt geen enkele zin door

maatregels rondom corona was het

alle onzekerheden. We hebben een

spreekwoordelijke scherp aan de

soort werkbegroting gemaakt, waarin

wind varen, om ook op sportief vlak

we vooral hebben gekeken naar

nog wat te kunnen. “We moesten het

de liquiditeitsontwikkeling. Eigenlijk

afgelopen jaar continu anticiperen

hebben we met elkaar antwoord

op basis van het nieuws en de

willen geven op de vraag: Wat

veranderende wet- en regelgeving.

verwachten we van onze sponsoren,

We

wat

niet-spelende leden, spelende leden

wel mocht en kon, met name op

en tribunejaarkaarthouders? Wat gaan

zaterdagen en op trainingsdagen.

ze doen in het komende seizoen?

Het is echt bewonderenswaardig

Wat voor horeca en evenementen

hoe tientallen mensen zich hebben

resultaten kunnen we verwachten?
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volgde

keken

na

daarbij

het

continu

Daar zijn inschattingen van gemaakt.
Die kunnen mee of tegenvallen. Maar
de club is inmiddels financieel gezond
genoeg om ook tegenvallers te
kunnen opvangen. Dat heeft natuurlijk
zijn grenzen, maar we hebben er
alle vertrouwen in dat het komende
seizoen de continuïteit van de club
geen gevaar loopt.”

ONZEKERHEID
Ook

voor

het

seizoen

2021/22

zijn wat dat betreft nog genoeg
puzzelstukjes onvoldoende op de plek
gevallen. Zeker met het oog op de
persconferentie die enkele dagen na
dit interview plaatsvindt. “Zeg het maar:
gaan komend seizoen ons clubhuis
en ons sponsorhome open? Mogen
we met een volle tribune en een vol
sportpark, of moet alles op anderhalve
meter?”, vraagt Van den Bos zich
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Geconfronteerd met de vraag wat
IJsselmeervogels
toegang

tot

gaat

doen

wedstrijden

met

met

of

zonder vaccinatiebewijs is de Vogelsvoorzitter nog wat terughoudend.
“Veel is afhankelijk van de overheid en
de KNVB. Als bestuur moeten we het er
nog over hebben, maar stel dat we de
keuze krijgen. Als we anderhalve meter
moeten handhaven op het moment
dat we iedereen toelaten, dan passen
er maximaal 800 a 900 man op ons
sportpark. Stel dat we de anderhalve
meter los mogen laten op het moment
dat we alleen gevaccineerde en PCRgeteste personen toelaten? Ik sluit
dan niet uit dat wij de beweging die
andere amateurclubs nu al maken
gaan volgen. Ik maak me dan alleen
wel echt zorgen om de administratieve
hardop af. “We houden vooralsnog

LED-VERLICHTING

rekening met de sombere scenario’s,

onze stewards en om dat deel van de
leden, die minder makkelijk toegang

zoals een derby voor een beperkter

“Ook afgelopen seizoen zaten we niet

publiek en ook zonder bijvoorbeeld

stil, door bijvoorbeeld de verlichting

een derbyavond. Onzekerheid is wat

op de bijvelden aan te pakken. De

dat betreft het beste woord voor waar

hoeveelheid licht die daar van af kwam

we op dit moment staan. We mogen

hield niet te wensen over, dus hebben

dan weliswaar weer, maar wat staat

we dat aangepakt. We zijn immers een

ons te wachten?”

voetbalclub voor iedereen, dus dat
moeten we faciliteren. We beschikten

Onzeker of niet, ondertussen draait

over de liquide middelen en door

IJsselmeervogels

gewoon

vervanging met LED-verlichting gaan

door. “Volgend jaar bestaan we als

we ook nog met minder verbruik te

vereniging 90 jaar, dus daar willen

maken krijgen. Een investering die zich

we echt wel wat mee. Ook facilitair

op termijn terugverdient. Het bood ons

gaat het gewoon door. Het straatwerk

bovendien de kans om van veld 3 een

staat ook echt op de nominatie om

veld met wedstrijdverlichting te maken,

vervangen te worden. De douches

met daarbij enkele nieuwe masten en

onder de tribune moeten vervangen

het vervangen van de armaturen. Veld

worden. De ballenvanger aan de

3 voldoet nu aan de KNVB-norm dat er

zijde van de tribune begint echt op te

ook in de avond competitievoetbal op

raken”, somt Van den Bos spontaan

gespeeld mag worden. Dat biedt extra

een verlanglijstje op.

mogelijkheden.”

ook

en organisatorische uitdaging voor

hebben tot online middelen. Oudere
leden

zonder

mobiele

telefoon,

zonder internet en met een klein
sociaal netwerk… die willen we toch
niet blokkeren bij de deur?”

BESTUURLIJKE VERANDERING
Ondertussen stonden en staan er
ook bestuurlijke veranderingen op
de agenda. Zo trad recent Esmeralda
van

Halteren

af

als

bestuurslid

voetbalzaken en werd opgevolgd
door Jaap Jan de Graaf. “Al moet Jaap
Jan officieel nog benoemd worden
door de leden”, merkt Frank van den
Bos scherp op. Verder zal ook Martin
Koelewijn in het najaar aftreden en
niet verkiesbaar zijn en ook secretaris
Theo Muijs en Frank van den Bos
zelf zullen komend jaar vervangen
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moeten worden. “Er komt daarmee nu

heeft met horeca en/of bouw. En dat

een zoektocht op gang naar nieuwe

hoeft echt geen kopie van Martin

bestuursleden, waarbij we ons richten

te zijn, al is dat doorgaans wel een

Van den Bos staat nog steeds achter

op een wat jongere leeftijdscategorie.

natuurlijke neiging.” Frank van den

de keuze voor het oprichten van het

We merken echter dat we juist de

Bos roept ook vooral op om tips met

Onder 23-team. “Onder 23 moet

generatie van veertigers minder goed

het bestuur te delen. “Niemand meldt

echt de kweekvijver worden voor het

kennen.”

zichzelf doorgaans aan.”

eerste elftal en is ook qua aanzien

Ruizendaal dit team gaat leiden.”

aan het groeien, bijvoorbeeld met
Personificatie van die verjonging is de

TECHNISCHE VERANDERING

een eigen hoofdsponsor. Je ziet dat

28-jarige Jaap Jan de Graaf. “Hij was

die spelers nu nadrukkelijk aan de

actief als assistent bij Addy Meester

Ook binnen de krijtlijnen was er

deur kloppen van het eerste elftal.

en viel binnen zijn vriendengroep ook

verandering. Waar IJsselmeervogels

En dan niet als vulling, maar ook

op door bepaalde vaardigheden. Hij

vorig jaar startte met het Onder

serieus. Jongens als Stan Beune,

heeft een goede opleiding, knappe

23-team,

van

Christos Ibrahim en Adil Haian zitten

baan en is een echte Rooie. Je krijgt

IJsselmeervogels 2 weer een serieus

er echt dicht tegenaan. En ook Achraf

dan vanuit de vereniging signalen

team gaan maken. “We willen spelers

Douiri heeft zich vorig jaar dusdanig

van ‘daar zit wat in’. Op zich krijgen

die op dit moment de stap naar Onder

bewezen dat hij nu een transfer naar

we dat wel vaker, maar je bent dan

23 nog niet kunnen maken toch laten

FC Volendam heeft verdiend. Op die

altijd afhankelijk van of iemand op dat

voetballen op een serieus niveau.

manier bieden we een ambitieus team

moment in de gelegenheid is voor een

Daarnaast lopen we er ook tegenaan

die ook aantrekkelijk is voor talenten

bestuursfunctie. In het geval van Jaap

dat eerste elftal spelers ouder dan

uit de regio. De start van dit team van

Jan bleek dat zo en het is ook echt

23 jaar op dit moment geen goede

Michael Weggemans was wat dat

iemand met bestuurlijke kwaliteiten.

plek hebben om weer wedstrijdfit

betreft super, want Onder 23 draaide

De volgende is nu Martin, waarbij we

te worden. Met het tweede bieden

gelijk bovenin mee. Jammer dat de

een bestuurder zoeken die affiniteit

we dat en we zijn heel blij dat Cor

competitie werd stilgelegd, maar de

wil

het

nu

ook

wedstrijden die ik gezien heb waren
echt van een hoog niveau.”

REGIOFUNCTIE
Een ander actueel en terugkerend
punt, dat door de jaren heen eigenlijk
steeds groter wordt, is de discussie
over de balans tussen eigen jeugd en
spelers uit de regio. “Die discussie zie
je met name in de opleidingselftallen.
Hoe

houd

je

daarin

nou

een

herkenbaar gezicht? En hoe zorg
je nou dat Spakenburgse jongens,
die van jongs af aan deel uitmaken
van de opleiding, zich gewaardeerd
blijven voetballen? Marcel de Graaf
(vorige bestuurslid technische zaken)
zei altijd: er is altijd ergens een betere
speler te vinden. En dat is ook echt

10
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faciliteiten

“Op naar het

krijgen,

waarmee

ook

de ambitie onderstreept wordt. Zo
gaan ze de wedstrijden spelen op
het

hoofdveld,

rond

wedstrijden

van het eerste en bieden we extra

nieuwe seizoen”

trainingsmogelijkheden.

Op

die

manier willen we een goed kader voor
damesvoetbal creëren, wat uiteindelijk
ook gaat zorgen voor spelen op een

zo. We hebben daarom een norm

Ondertussen droomt Van den Bos

hoger niveau en zorgt dat je talentvolle

dat minimaal 75% van het team een

hardop over de toekomst. “We zien

spelers binnen de club houdt. Los van

natuurlijke binding met de club heeft.

deze zomer weer een talent vertrekken

het feit dat damesvoetbal landelijk in

Tenzij we echt een uitdaging hebben

naar een BVO in de persoon van

de lift zit, merken we ook bij onszelf

om een team op niveau te houden,

Pascal Koelewijn. Het bewijs van

dat het een prachtige dynamiek

want we willen onze teams wel op

de kwaliteit van onze opleiding.

binnen de club brengt.”

een bepaald speelniveau houden.

Sommigen meenden dat hij al naar

Maar we zien ook dat trainers die

de A-selectie had moeten worden

Al met al is de preses blij dat het op de

25% aan nieuwe spelers uit de regio

doorgeschoven, maar de kans dat een

club weer over voetbal gaat. “Het doet

als een startpunt zien. Onze hoofd

jongen op die leeftijd doorbreekt is

me deugd dat het weer gaat over de

opleidingen,

Diermen,

niet heel groot. De jongens die gaan,

prestaties van het eerste in de kantine.

heeft daar zijn handen vol aan. Eigen

dat geldt voor Pascal, maar eerder

Het fascineert me altijd weer dat na een

jongens zouden een streepje voor

ook voor Jordy Ruizendaal en Daniël

paar mindere wedstrijden het cynisme

moeten hebben.”

Beukers, gaan voor hun kans in het

hoogtij viert onder het mom van een

profvoetbal. Wat we gelukkig ook zien

grap. Je wilt niet weten hoe vaak me

is dat ze niet blind het avontuur aan

deze voorbereiding gevraagd is of er

en

gaan. Er zit een goede kop op en ze

nog budget is voor nieuwe spelers.

spelen,

weten dat de deur altijd open staat als

Ik moet zeggen dat de technische

vindt Van den Bos mooi. “Feitelijk

ze het in het profvoetbal onverhoopt

commissie gegeven de beschikbare

heb je in de regio twee clubs waar je

niet halen. Hoe mooi zou het zijn als

middelen een team neergezet heeft

wedstrijden op dit niveau kunt spelen.

we over een paar jaar een selectie

dat er op papier goed uit ziet. Of dat

Dat zijn wij en Roda ’46. Extreem

met zulke spelers hebben, aangevuld

in de praktijk het geval is, moet altijd

gezegd hebben we door dat hoge

met spelers die uit ons Onder 23

weer blijken. In ieder geval ben ik blij

niveau destijds Joël Drommel op

doorstromen?”

met de technische commissie die er nu

Dat

de

Peter

opleiding

opleidingsteams
derdedivisieniveau

op

van

haar

hoogste

tweedeheeft

staat. De overgang naar een nieuwe

de club gekregen, die nu met een
overstap via FC Twente naar PSV

DAMESVOETBAL

TC in de afgelopen lastige periode
is goed verlopen en zij hebben zich

geld voor ons oplevert. Dat is mooi,
maar moet aan de andere kant niet

Een ander thema binnen de club is

in een bijzondere periode staande

ten koste gaan van de identiteit van je

onverminderd

gehouden.”

club.” Van den Bos geniet er zichtbaar

Het meisjes- en damesvoetbal is

van: “Dat spanningsveld geeft een

de afgelopen tijd een speerpunt

Enfin. Op naar het nieuwe seizoen. “Ik

mooie dynamiek en mooie discussies.

geworden bij IJsselmeervogels. “De

kan niet wachten!”, besluit de Vogels-

Je zou als voetballiefhebber eens

afgelopen jaren is daar heel veel

voorzitter.

naar wedstrijden van deze teams

energie in gestopt, met kwalitatieve

moeten kijken. Dat is zo nu en dan

trainers en een serieuze spelersgroep.

echt smullen.”

Ook dit jaar gaat Dames 1 weer extra

het

damesvoetbal.

•

P R E S E N TAT I E G I D S I J S S E L M E E R V O G E L S S E I Z O E N 2 0 2 1 - 2 0 2 2

11

