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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 
2021/2022 

  Notulen ALV 01-11-19 

 

 

Geachte leden, ereleden en belangstellenden, 

Namens het bestuur nodig ik u allen uit om de Algemene Ledenvergadering 2021-2022 
bij te wonen op vrijdag 28 oktober 2022, aanvang 20.00 uur in onze kantine. 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Voorwoord, mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2020-2021 d.d. 5 

november 2021 
4. Jaarverslag voorzitter / secretariaat 
5. Financieel jaarverslag en vaststelling van de begroting 2022-2023 
6. Verslag kascommissie  
7. Jaarverslagen  Sponsorcommissie, Barcommissie, Algemene Zaken, VTC  en  

Jeugdcommissie 
8. Verkiezing bestuursleden (zie onderstaand) 
9. Verkiezing leden kascommissie (zie onderstaand) 
10. Rondvraag en sluiting 
11. Afsluiting met een drankje  

 
Ad 8) Volgens rooster van aftreden:  
 
Melvin Gortzak (Algemene Zaken), Chantal Wullems (Secretaris) en Jelle Verdegaal 
(Facilitaire Zaken). 
 
Zowel Melvin als Chantal hebben zich herkiesbar gesteld. Jelle stelt zich niet herkiesbaar 
voor een volgende periode. Helaas hebben wij op dit moment deze vacature nog niet 
kunnen invullen en zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat. 
 
Het bestuur is verheugd dat Elbert Hulsbos heeft aangegeven de taak van voorzitter op 
zich te willen nemen, en draagt hem voor als nieuw toe te treden bestuurslid. 
 
Op grond van artikel 9 van de statuten kunnen (tegen)kandidaten voor bovenstaande 
functies zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij het bestuur. 
Deze opgave dient vergezeld te gaan van een schriftelijke ondersteuning door tenminste 
drie leden van de vereniging.  
 
Ad 9) De kascommissie bestaat uit de heer Peter Hermans en de heer Marco van Klink. 
Marco is  aftredend. Voor deze taak, het controleren van de financiële stukken, zijn we 
nog op zoek naar één kandidaat.  
 
 
Het jaarverslag kunt u via mail opvragen bij: chantal.wullems@kagia.nl 
 
 
Chantal Wullems  
Secretaris v.v. Kagia 
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1.   Opening

Aanwezig: 39 geregistreerde leden en 6 bestuursleden 

Voorzitter: René Bakker 

Secretaris: Chantal Wullems 

Tijd: 20.00 – 20.30 uur 

 

2.   Voorwoord, mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter, René Bakker, heet alle aanwezigen in deze bijzondere tijden welkom tijdens  

de ledenvergadering 2020/2021 van v.v. Kagia.  

Mededelingen: 

- Afmeldingen ontvangen van Marcel Barendregt, Tim van Essen en Henk Zandvliet 

 

3.  Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 2019/2020 

De notulen van de algemene ledenvergadering 2019/2020 worden per pagina 

doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de notulist wordt bedankt 

voor de verslaglegging. 

4.  Jaarverslag Voorzitter 

Het jaarverslag van de voorzitter wordt doorgenomen; er zijn geen vragen en het verslag 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Jaarverslag Secretariaat 

Het jaarverslag van de secretaris wordt doorgenomen; er zijn geen vragen en het verslag 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6.  Financieel jaarverslag 2020/2021 en vaststellen begroting 

2021/2022 

Penningmeester Gerco Hulsbos geeft uitleg over het financieel verslag en neemt in 

enkele sheets de highlights en financiële details door.  

2020/2021 Laat zien dat we in staat zijn geweest om (met steun van de overheid, 

leveranciers en KNVB) het seizoen positief af te kunnen sluiten. Het is gebleken dat 

zowel de sponsoren als de leden de club trouw zijn gebleven. Daarnaast hebben de 

Grote Clubactie en de Ballenactie mooie resultaten laten zien. 

Hoewel we in de afgelopen seizoenen gespaard hebben voor de jubileumfestiviteiten in 

juni 2022 houdt de penningmeester rekening met een negatief exploitatieresultaat. Hoe 

deze exact uit zal vallen hangt af van de opgelegde Corona beperkingen.  
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De vergadering gaat akkoord met de ‘begroting 2021/2022 en het financieel verslag 

wordt met dank aan de Penningmeester vastgesteld. 

7.  Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Ferry Kortekaas en Marco van Klink heeft de 

kascontrole uitgevoerd en de administratie onderzocht en geven een goedkeurend 

oordeel uit aan de Algemene Ledenvergadering. 

8. Jaarverslagen Sponsorcommissie, Barcommissie, Algemene 

zaken, VTC en Jeugdcommissie 

De verslagen van de sponsorcommissie, barcommissie, Algemene zaken, VTC en de 

jeugdcommissie worden ongewijzigd vastgesteld. 

9.  Verkiezing bestuursleden 

Armand van der Waal wordt door het hoofbestuur voorgedragen als bestuurslid 

jeugdzaken. Volgens rooster van aftreden zijn Mark Scholte en Gerco Hulsbos aftredend. 

Beiden zich herkiesbaar, de vergadering gaat hiermee akkoord. 

Binnen het bestuur zal er een wijziging plaatsvinden, Jelle Verdegaal zal met ingang van 

seizoen 2021/2022 de functie van bestuurslid Facilitaire Zaken op zich nemen.  

René Bakker legt na de jaarvergadering zijn functie als voorzitter neer. Naar een 

geschikte kandidaat wordt gezocht. Vanuit de vergadering komt de vaag wat hier de 

vervolgstappen voor zijn. Het hoofdbestuur heeft een profielschets gemaakt en zal 

hiermee op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.  

10.  Verkiezing leden kascommissie 

De kascommissie bestond uit de heer Ferry Kortekaas en de heer Marco van Klink. De 

heer Kortekaas is aftredend. De heer Peter Hermans stelt zich  beschikbaar als lid van 

de kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

11.  Rondvraag en sluiting 

Er wordt gevraagd of er al nieuws te melden is met betrekking tot de verhuizing van het 

sportpark en een nieuw te bouwen sportcomplex. Hoewel er wel gesproken wordt met de 

gemeente zijn er helaas nog geen concrete plannen en data. 

Er wordt opgemerkt dat er in het nieuws gesproken wordt over het feit dat diverse 

instanties de ontvangen Corona subsidies terug moeten betalen. Men is benieuwd of dit 

bij Kagia ook het geval is. Gerco kan melden dat alle subsidie aanvragen definitief en 

afgewikkeld zijn en dat dit dus niet voor Kagia geldt. 

Vanuit Kagia 4 komt de vraag of binnen het voetbaltechnisch plan een regel is dat er een 

bepaald percentage eigen jeugd in de selectie moet voetballen. In hun team spelen 
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mensen die afgevallen zijn, maar die nog vrij regelmatig gevraagd worden om in te 

vallen. 

Er bestaat binnen het team enige weerstand hiertegen, maar men is toch bang dat het 

niet afstaan van spelers consequenties heeft. Mark geeft aan dat er geen regel is m.b.t. 

eigen jeugd en dat er absoluut geen consequenties verbonden zijn aan het niet in willen 

vallen. Er wordt afgesproken dat de aanvoerders met een afvaardiging van de VTC om 

tafel gaan om de onduidelijkheden uit te spreken. 

Hierna gaat de voorzitter over tot het huldigen van de jubilarissen van de afgelopen 2 

seizoenen. 

 

Seizoen 2019/2020 

 

Jubilaris 25 jaar lid 
 

• Niels Ganzevles 

• Barry Touw 

• Tim van Essen 

• Perry van Nobelen 

• Chantal Wullems 

 

Jubilaris 50 jaar lid 
 

• Henk Zandvliet 

 

Seizoen 2020/2021 

 

Jubilaris 25 jaar lid 
 

• Brian van Dijk 

• Marcel Barendregt 

• Gerard Kortekaas 

• Marco van Beek 

• Koen van den Berg 
 

Jubilaris 50 jaar lid 
 

• Piet Scholte 

Aan de start van het jubileumjaar wil het bestuur ook een aantal leden voordragen als ‘lid 

van verdienste’ vanwege de positieve bijdrage die zij al jaren leveren: 

 

• Peter Hermans   

• Martien Slootweg 

• Piet van der Lans 
 

• Gerrit Rijgersberg 

• Cor Hulsbos 
 

De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord. 

 

René sluit de vergadering en het bestuur dankt hem voor zijn inzet als voorzitter in de 

afgelopen twee jaar. Gelukkig zal hij in diverse functies nog aan de club verbonden blijven. 

 

Chantal Wullems,  
Secretaris
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Nu, in oktober 2022, lijkt Covid-19 alweer ver achter ons te liggen.  

Echter, voor het tweede opeenvolgende seizoen, kregen we in 2021-2022 te maken met 

de gevolgen van de pandemie. 

In december 2021 en januari 2022  bleef de kantine gesloten en werden vervolgens 

allerlei maatregelen genomen om corona te voorkomen, zoals de invoering van het 

corona toegangsbewijs.  

Begin 2022 konden de trainingen weer worden hervat en vanaf het weekend van 5-6 

februari 2022 werd weer in competitieverband gevoetbald na een gedwongen pauze van 

twee maanden. Gelukkig maar, want de competitie kon in zijn geheel worden 

uitgespeeld.  

Als vereniging kunnen we ‘toch’ terug kijken op een zeer geslaagd seizoen, waarbij we 

super blij zijn dat we ons 90-jarig jubileum goed en uitgebreid hebben kunnen vieren. 

Normaal gesproken had u op deze plaats het jaarverslag van de voorzitter verwacht, 

maar deze functie is het afgelopen seizoen vacant geweest in verband met het stoppen 

van René. 

De taken die bij de rol van een voorzitter horen hebben wij het afgelopen seizoen 

onderling zo goed mogelijk verdeeld. Daarnaast zijn wij met het opgestelde profiel op 

zoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor deze functie. Wij denken deze in de 

persoon van Elbert Hulsbos gevonden te hebben. Elbert is geen onbekende binnen de 

club en draait al enkele maanden mee in het bestuur. Wij zijn van mening dat hij met zijn 

oranje hart een goede ‘aanvoerder’ zal zijn van het bestuur. 

Wij wensen u veel leesplezier bij het jaarverslag en hopen u 28 oktober te zien op de 

jaarvergadering. 

Namens het hoofdbestuur, 

Chantal Wullems 
Secretaris 
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Gelukkig stond seizoen 2021/2022 niet alleen maar in het teken van de Covid-19 

pandemie. Het 90-jarig jubileum kleurde het afgelopen seizoen weer Oranje! 

Het lezen en naleven van alle regels rondom Corona behoren op het moment van dit 

schrijven tot het verleden en laten we hopen dat dit het komende seizoen ook zo blijft. 

1. Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond op 30 juni 2022 uit de volgende personen, waarbij hieronder 

aangegeven wordt voor welke taken en/of commissies zij primair gedurende het seizoen 

verantwoording droegen: 

Functie Naam 
Voorzitter vacant 

Secretaris* Chantal Wullems 

Penningmeester* Gerco Hulsbos 

Lid, Voetbal Technische Zaken Mark Scholte 

Lid, Algemene Zaken Melvin Gortzak 

Lid, Jeugdcommissie Armand van der Waal 

Lid, Facilitaire zaken (barcommissie) Jelle Verdegaal 

 *Tevens Dagelijks Bestuur 
 

Jelle Verdegaal heeft aangegeven aan het einde van seizoen 2021/2022 de functie van 

bestuurslid Facilitaire zaken neer te leggen. Voor deze functie zijn we op zoek naar een 

geschikte kandidaat. 

De ledenadministratie werd ook in het seizoen 2021-2022 weer naar volle tevredenheid 

gedaan door Petra en Tony Ultee. 

2.  Bestuursvergaderingen 

Het hoofdbestuur kwam in het afgelopen seizoen 12 keer bij elkaar voor een 

bestuursvergadering.  

Deze vergaderingen vonden over het algemeen plaats in de bestuurskamer of in de 

kantine van de club.  

Het (dagelijks) bestuur onderhoudt, daar waar nodig, op dagelijkse basis contact.  

De belangrijkste besluiten en mededelingen vanuit de vergaderingen zijn (willekeurige 

volgorde): 

➢ Vervroegd aflossen van lening t.b.v. nieuwbouw kleedkamers/kantine uit 2008; 

➢ Vernieuwen kledinglijn; 

➢ Selectie terugbrengen naar 1 team; 

➢ Tussentijds beëindigen contract trainer 2e selectieteam; 

➢ Verlenging contracten hoofdtrainer en hoofd jeugdopleidingen; 

➢ Deelname aan verenigingsscan en starten met vervolgtraject ‘toekomstbestendig 

v.v.Kagia’. 
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3.   Ledenbestand 

Op 31 augustus 2022 was het ledenbestand van Kagia als volgt verdeeld: 

 

  M V totaal 

Senioren 158 0 158 

Senioren vrijdag 12 15 27 

Totaal 170 15 185 

        

Jeugd O18 en O19 12 2 14 

Jeugd O16 en O17 33 0 33 

Jeugd O15 en O14 33 4 27 

Jeugd O13 en O12 27 14 41 

Jeugd O11 en O10 25 10 35 

Jeugd O9 en O8 28 4 32 

Jeugd O7 (MP6) 8 0 8 

MP4 en 5 4 0 4 

Totaal 170 34 204 

        

Erelid 7 1 8 

Lid van verdienste 8 0 8 

Niet spelend 83 3 86 

Totaal 98 4 
 
102 
 

        

totaal 438 53 491 

 
 

4.  Overige zaken 

De commissie Sportiviteit en Respect heeft geen noemenswaardige tuchtzaken in 

behandeling gehad.  

 

Chantal Wullems 

Secretaris
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1.  Doelstelling 

Het seizoen 2021/2022 richtte de sponsorcommissie zich vooral op het behoud van onze 

bestaande sponsoren. Na een periode waarin persoonlijk contact moeilijk was, konden 

we in 2021/2022 weer bij elkaar komen. In de wintermaanden was het contact helaas 

tijdelijk weer beperkt, maar deze periode was gelukkig van korte duur. 

Voor de thuiswedstrijden van Kagia 1 konden we weer de nodige sponsoren vinden en 

gelukkig konden we in het seizoen ook nog een aantal nieuwe sponsorrelaties aangaan. 

Daarnaast verwelkomden we een aantal nieuwe leden van de Club van 100. 

2.  Hoofdsponsor Lobbezoo 

Aan het begin van het seizoen bereikten we overeenstemming met onze hoofdsponsor 

Lobbezoo Verwarming en Airconditioning uit Lisse om het bestaande contract met één 

seizoen te verlengen tot en met juni 2023. Wij danken Dick, Esther en Glenn voor de 

samenwerking en het vertrouwen in onze club. 

3.  Sponsor bijeenkomsten 

De sponsoren en leden van de club van 100 konden elkaar op 2 momenten tijdens het 

seizoen ontmoeten tijdens een thuiswedstrijd van Kagia 1. De opkomst bij deze 

bijeenkomsten is meestal niet hoog, gerelateerd aan het totaal aantal genodigden, maar 

we vinden het wel belangrijk om dit soort activiteiten te blijven organiseren voor onze 

sponsoren. Sponsoren steunen v.v. Kagia financieel en wij willen ze daar op deze wijze 

iets voor teruggeven. 

4.  Sponsoractiviteiten 90-jarig jubileum 

Namens de sponsorcommissie is de heer Piet Daalman druk in de weer geweest om 

sponsoren te vinden voor het jubileum. Soms in de vorm van een geldbedrag, maar ook 

vele prijzen voor de jubileumloterij zijn door Piet geregeld. 

5.  Samenstelling sponsorcommissie 

De sponsorcommissie bestond in 2021/2022 uit René Bakker, Piet Daalman, Maurice 

Hoogervorst en ondergetekende. Graag breiden we het aantal commissieleden uit, en 

we zijn dan ook zeer verheugd dat aan het einde van het seizoen Albert van der Burg de 

commissie wil komen versterken. Nieuwe commissieleden zijn nog steeds van harte 

welkom.  

Namens de sponsorcommissie, 

Gerco Husbos
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Seizoen 2021-2022 was wederom een bijzonder seizoen. Wij zijn het misschien al bijna 

vergeten, maar de start van seizoen 2021-2022 was Covid-19 nog het 

gespreksonderwerp van de dag. Hoewel de voorafgaande zomer veelbelovend was met 

flinke dalingen in de besmettingscijfers, zaten wij in december 2021 toch nog echt in een 

harde lockdown vanwege de zorgen omtrent een ‘Omikron variant’. Dit vraagt flexibiliteit 

van alle vrijwilligers en ook de facilitaire afdeling is hier dynamisch mee om gegaan. Van 

de (her)opening van de kantine tot een maximaal aantal bezoekers op het sportpark. En 

dan de inkoop, niet te veel in verband met houdbaarheidsdata maar ‘nee’ verkopen is 

ook niet gewenst. 

Na de winter kreeg Covid gelukkig steeds minder invloed op ons leven en konden wij 

vanaf maart weer streven naar het oude ‘normaal’. 

Dit seizoen stond groots in het teken van het 90-jarig bestaan van onze mooie club. Het 

jubileumjaar waar diverse activiteiten zijn georganiseerd voor jong en oud met als start 

de openingsdag met luchtkussens en diverse (voetbal)spellen. Door het seizoen heen is 

er veel gebeurd op het sportpark met als klap op de vuurpijl de jubileumweek van eind 

juni waar een grote tent is neergezet voor de pubquiz, seniorenavond en uiteraard het 

grote feest. Dank aan de jubileumcommissie dit het hele jaar fantastisch werk hebben 

verricht.  

Wij krijgen regelmatig het compliment dat ons sportpark zo schoon is. Van de velden en 

de kleedkamers tot het terras en de kantine. Meerdere malen per week zijn de 

onderhoudsploeg en schoonmaakploeg bezig dit voor onze leden en bezoekers te 

faciliteren. Voorafgaand aan en na iedere zaterdag of festiviteit zijn zij degenen die weer 

hard aan de slag gaan. Grote waardering voor de mannen en vrouwen die hun tomeloze 

inzet hierin tonen. Dit seizoen een extra waardering doordat zij moesten inspelen op de 

extra activiteiten van het jubileumjaar.  

Naast het schoonhouden zijn er uiteraard ook de nodige onderhouds- en 

reparatieklusjes. Van een schroefje in de klapdeurtjes, een dranger op de toiletten tot 

een kapotte regenpijp, de mannen van de onderhoudsploeg pakken het op. Het grootste 

project is onlangs pas afgerond, een nieuwe lap kunstgras voor veld 3. In samenwerking 

met de Gemeente hebben zij fantastisch werk geleverd.  

Zoals hierboven al laten doorschemeren kan de club niet draaien zonder haar 

vrijwilligers. Deze mensen zijn onmisbaar en dragen zorg dat v.v. Kagia een club is om 

met trots naar toe te gaan, spelers en bezoekers te laten genieten van het spelletje 

voetbal en het goed vertoeven is op het gehele sportpark.  

Helaas komen wij tot de constatering dat er een groot tekort is aan vrijwilligers. Hierin is 

het bijvoorbeeld wekelijks weer een uitdaging om alle bardiensten in te vullen. Daarom 

hierbij nogmaals de oproep: MELD JE AAN als vrijwilliger.  
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Tegenwoordig hebben wij een nieuwe applicatie waar wij mee werken, te noemen 

Taakie. Hierdoor krijg je een oproep wanneer er hulp benodigd is en kun je direct 

reageren of je beschikbaar bent.  

De barcommissie bestaat met ingang van seizoen 2021-2022 uit: 

Ineke Geerlings en Trudi Trompert als Coördinator ochtendploeg (08.00 tot 12.00 uur) & 

Inkoop. 

VACANT: Coördinator middagploeg (12.00 tot 16.00 uur). 

VACANT: Coördinator avondploeg (16.00 uur tot sluit). 

Wij zijn hard op zoek naar coördinatoren om diverse taken op te pakken, met de 

voornaamste werkzaamheden: het werven en inplannen van een gezellig team van 

barvrijwilligers. 

Mocht je interesse hebben of meer willen weten over de vrijwilligersfunctie, horen wij dat 

graag.  

Jelle Verdegaal 

Bestuurslid Facilitaire Zaken
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Het seizoen 2021-2022 was er met het geweldige 90-jarig jubileum absoluut een voor in 

de boeken. Als bestuurslid algemene zaken heb ik de eer gehad samen met Elbert, 

Richard en Brenda de jubileumcommissie te vormen. Op pagina 27 van dit verslag is een 

uitgebreid verslag van dit geweldige jaar terug te vinden 

1.  Communicatiecommissie 

Naast de rol in de jubileumcommissie, heeft de aandacht het afgelopen seizoen gelegen 

op het vormen van de Communicatiecommissie. Per 30 juni 2022 bestaat de commissie 

uit Corina Hoogervorst, Janne Vogel en Nova Mesman. Binnen de commissie proberen 

wij met name het bestuur en alle commissies te ondersteunen bij alle vormen van 

communicatie. Zo worden er voor veel commissies regelmatig mooie flyers gemaakt om 

te verspreiden, is de toegangskaart voor het jubileumfeest ontworpen en worden diverse 

teksten en informatieboekjes voorbereid, gecorrigeerd of volledig vernieuwd. Daarnaast 

is de commissie uiteraard verantwoordelijk voor de website, social media, de nieuwsbrief 

en de schermen in de kantine.  Het doel is om de bijdrage en inzet van de 

communicatiecommissie komend seizoen verder te vergroten. Mocht je het leuk vinden 

om hier een (kleine) bijdrage aan te leveren, neem dan vooral contact op via 

melvin.gortzak@kagia.nl .  

2.  Taakie 

Aan het eind van het seizoen 2021-2022 heeft het Bestuur ingestemd met de aanschaf 

van de tool ‘Taakie’. Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van 

vrijwilligers leuker en makkelijker maakt. Met behulp van een korte vragenlijst zal een 

vrijwilligersprofiel worden opgesteld, waarna mensen die hebben aangegeven open te 

staan voor een vrijwilligerstaak, via Whatsapp worden benaderd. Met één druk op de 

knop kan de ontvanger hierbij aangeven of de taak hem uitkomt en/of bevalt. Komend 

seizoen volgt er meer informatie over de inzet van Taakie bij Kagia. 

3.  Besturen met impact 

In navolging van diverse medebestuursleden, heb ik afgelopen seizoen de KNVB-cursus 

‘Besturen met Impact’ mogen volgen. Een bijzonder leerzame cursus bestaande uit vier 

sessies waar bestuursleden uit de gehele regio aan deelnemen. Naast de theorie (“Back 

2 basics”) geeft de dialoog met andere bestuursleden waardevolle inzichten. 

Bijvoorbeeld de uitwerking van het vrijwilligersbeleid bij een andere vereniging. De 

opgedane kennis en inzichten vormen een goede basis voor de komende seizoenen. 

4.  Sfeercommissie 

De Sfeercommissie wordt voorgezeten door Armand van der Waal. Hij doet verslag van 
het afgelopen seizoen: 

 
Dit seizoen was een apart seizoen voor de sfeercommissie. Waar 10 jaar geleden de 

commissie werd opgericht bij het 80-jarig jubileum, werd dit seizoen het 90-jarig jubileum 

mailto:melvin.gortzak@kagia.nl
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gevierd. En natuurlijk dus ook het lustrum van de sfeercommissie. Dit jaar was ook 

anders omdat de evenementen in samenwerking met de jubileumcommissie werden 

georganiseerd. Vanuit de Sfeercommissie was er een afvaardiging in de 

jubileumcommissie zodat de lijntjes kort waren. Dit werkte super! 

Natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar de jubileumweek, maar dit is niet ten koste 

gegaan van evenementen gedurende het seizoen. In november hebben we een 

oudhollandse middag georganiseerd, maar voordat we aan de kerstkien konden 

beginnen strooide het welbekende Corona-virus weer voor roet in het eten. Hierdoor 

hebben we een aantal evenementen (zoals de kerstkien) moeten annuleren en zijn er 

anderen doorgeschoven naar later in het seizoen.  Hiermee kwam de nadruk op het 

jubileumweek te liggen. 

Maar voordat we aan de jubileumweek begonnen met daarin de pubquiz en natuurlijk de 

slotavond, was het nog tijd voor het themafeest. 10 Jaar nadat we de eerste keer een 

themafeest organiseerden was de keuze voor het thema snel gemaakt, namelijk gelijk 

aan die van de eerste: Beach party. En wat doe je dan, juist de gehele kantine bedekken 

met een laag zand, de verwarming hoger zetten (zou je nu ook niet meer doen 😊 ) en 

een goede hoeveelheid cocktails halen/maken. Het was een fantastische avond, de sfeer 

was echt goed en als organisatie hebben we daarnaast ook genoten van de 

voorbereiding en zelfs het opruimen. 

Als afsluiter van het seizoen was, zoals al eerder gezegd de jubileumweek. De 

Sfeercommissie was daar in de voorbereiding, de uitvoering en het opruimen weer erg 

goed vertegenwoordigd. De pubquiz was zoals altijd weer moeilijk, uitdagend maar 

voornamelijk erg gezellig. De slotdag en avond natuurlijk meer dan één kers op de taart. 

Vanaf pagina 27 van dit verslag is een uitgebreid verslag van het jubileumjaar te vinden.  

 

5.  Termijn 

Per 28 oktober komt een einde aan mijn eerste termijn van drie jaar als bestuurslid. Een 

periode die ik als zeer leerzaam en leuk heb ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat we met 

het huidige bestuur nog veel voor de vereniging kunnen betekenen. Daarom heb ik 

besloten – mits de vergadering hiermee instemt, een tweede termijn als bestuurslid 

algemene zaken in te gaan.  

Vanaf deze plaats veel dank aan iedereen die zich dit seizoen heeft ingezet voor onze 

mooie vereniging! 

Melvin Gortzak 

Bestuurslid Algemene Zaken
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De voetbaltechnische commissie (VTC)  kwam het afgelopen seizoen maar drie keer bij 

elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten stonden de onderstaande zaken centraal: 

 
✓ Beleidsplan VTC 2021-2022; 
✓ Jeugdopleidingsplan 2021-2022; 
✓ Doelstellingen VTC (algemeen, selectie, senioren en jeugd); 
✓ Status begroting n.a.v. kostenoverzicht; 
✓ Evaluatie gespreken hoofdtrainer(s) en overige VTC functionarissen; 
✓ Inventarisatiegesprekken spelers en oriënterende gesprekken nieuwe spelers; 
✓ Aanstelling (hoofd)trainers en overige begeleiding (selectie/jeugd); 
✓ Evaluatie huidige functie selectietrainer jeugd;  
✓ Samenwerking jeugd & senioren; 
✓ Samenwerking VTC & Jeugdcommissie; 
✓ Voortgang van de werkgroepen; 
✓ Zaken die spelen binnen de selectie, senioren en jeugd. 

 

De VTC bestond het seizoen 2021 - 2022 uit de volgende leden: 

Mark Scholte   Voorzitter, vertegenwoordiger in hoofdbestuur 
Vacant   VTC lid | algemene zaken / senioren zaken 
Dennis Veen  VTC lid | selectie zaken 
Ruben Beukers  VTC lid | selectie zaken 
Martijn Kool  VTC lid | senioren zaken 
Ruud de Vries   VTC lid | jeugdvoetbal zaken onderbouw 
Harrie Kattenberg VTC lid | jeugdvoetbal zaken middenbouw 
Ronald Gresnigt VTC lid | jeugdvoetbal zaken bovenbouw en relatie met 

Jeugdcommissie 

 

Daarnaast valt de scheidsrechtercommissie onder aansturing van het bestuurslid 

Voetbaltechnische zaken.  

De scheidsrechterscommissie bestond het seizoen 2021 - 2022  uit de volgende leden: 

Paul van der Lans Lid scheidsrechterscommissie 
Maarten van der Niet Lid scheidsrechterscommissie 
 

1.1. Inleiding 

De Voetbal Technische Commissie is het seizoen 2021 – 2022 voortvarend van start 

gegaan na anderhalf Corona-jaar. Helaas hebben we ook in dit seizoen tijdelijk stil 

gelegen i.v.m. een nieuwe lockdown rondom de winterperiode. Uiteindelijk hebben alle 

teams hun competitie kunnen vervolgen en afronden en hebben we het 90-jarig 

jubileumseizoen met elkaar fantastisch afgesloten. Trots kunnen wij als club zijn op alle 

vrijwilligers die er met elkaar voor hebben gezorgd dat we het spelletje voetbal op een 

leuke, leerzame en plezierige manier konden doorzetten ondanks verschillende 

beperkingen in het seizoen.  
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1.2. Algemene zaken 

In het seizoen 2021 – 2022 hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met de voetbal 

trein rijdende te houden. Veel nieuwe dingen hebben we door de maatregelen niet 

kunnen doen. Daarnaast stond het seizoen ook vol met activiteiten die betrekking 

hadden op het 90-jarig bestaan van de vereniging. De jeugd heeft zijn seizoen op een 

normale manier kunnen spelen, de senioren hebben veel last gehad van 

wedstrijdwijzigingen en afzeggingen door Corona en de selectie heeft na een langere 

winterstop het seizoen kunnen afronden. In het seizoen 2021 – 2022 zijn we met een 

werkgroep gestart die zich gaat bezig houden met het vernieuwen van ons 

voetbaltechnisch beleidsplan en jeugdopleidingsplan.   

 

Algemene doelstelling VTC 

- Nieuw beleidsplan voetbaltechnische zaken (nog niet afgerond) 

 

1.3. Selectie zaken 

1.3.1 Terugblik seizoen 2021-2022 

Het was een bijzonder seizoen! Het eerste speelde zich in een bloedstollende wedstrijd 

tegen Ter Werve “veilig” en het tweede selectie elftal werd na een bewogen seizoen als 

selectieteam gestopt. Tevreden waren wij met het “veilig” spelen van ons eerste selectie 

elftal want de weg er naar toe lag vol hobbels. De vele blessures, zieken en afwezigen 

zorgde voor een wekelijkse puzzel waarbij de hulp van de overige senioren fantastisch 

was. We kunnen zeggen dat de hele vereniging er voor heeft gezorgd dat beide 

selectieteams de eindstreep hebben gehaald. Een compliment aan de staf en VTC die 

wekelijks druk bezig waren met het vormen van twee selectie elftallen.  

Voetbaltechnisch kijken we terug op een leerzaam seizoen. De eerste schetsen van 

onze nieuwe hoofdtrainer Hein Leliveld werden zichtbaarder en zichtbaarder. Het niveau 

van de trainingen ging volgens de spelersraad snel omhoog. Dat is wat de groep graag 

wilde. We kunnen dan ook stellen dat we met de aanstelling van Hein voldoen aan de 

wensen van de selectie en VTC.  Halverwege het seizoen hebben we de samenwerking 

met 2e trainer Dennis Hulst, op zijn verzoek, beëindigd. Ruben Beukers, Albert van de 

Burg en Mark Scholte hebben samen met de staf van het tweede het seizoen afgerond. 

Een compliment aan de staf van het 2e selectieteam die samen het seizoen tot een goed 

einde hebben gebracht.  

De staf selectie bestond het seizoen 2021 – 2022 uit: 
 
Hoofdtrainer v.v. Kagia 1  Hein Leliveld  
Trainer | coach v.v. Kagia 2  Dennis Hulst 
Assistent trainer v.v. Kagia 1  Albert van der Burg 
Keeperstrainer    Dennis Veen & Sander van der Niet 
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Teammanager v.v. Kagia 1  Erwin Mastenbroek 
Teammanager v.v. Kagia 2  Marco van Klink 
Teammanager v.v. Kagia 2  Kylian van Schie 
Sportverzorger    Rob Gort 
Assistent scheidsrechter v.v. Kagia 1 Michel de Ree 
Assistent scheidsrechter v.v. Kagia 2 Gerrit Kroon 
Facilitaire zaken selectie  Maarten van der Niet  
 

1.3.2 Vooruitblik seizoen 2022-2023 

Door het wegvallen van een tweede selectieteam hadden de VTC en staf de opdracht 

om een kwalitatief sterke selectie samen te stellen. Een mix van jong en ervaren en een 

groep die past binnen het “DNA” van v.v. Kagia. Ook binnen de staf vielen er een aantal 

gaten door het vertrek van Rob Gort als sportverzorger, Albert van der Burg als assistent 

trainer en Erwin Mastenbroek als teammanager. Terugkijkend zijn we tevreden met de 

23 koppige selectie die volgens ons prima passen binnen de gestelde criteria. Ook 

binnen de staf hebben we bijna alle functies volledig kunnen invullen. Met de nieuwe rol 

van materiaalman Marco van Klink hebben we de staf zelfs kunnen uitbreiden. Een 

compliment aan de VTC en hoofdtrainer Hein Leliveld.  

De staf selectie ziet er voor het seizoen 2022 - 2023 als volgt uit: 

Functie Naam Naam 

Hoofdtrainer Hein Leliveld  

Assistent trainer Ronald Rovers  

Keeper trainer(s) Dennis Veen Sander van der Niet 

Teammanager(s) Timo Sluijmer Michel de Graaf 

Sportverzorger Frank Paff  

Assistent scheidsrechter(s) Michel de Ree Jack van der Poel 

Materiaalman Marco van Klink  

Facilitaire zaken Maarten van der Niet  

 

De doelstellingen voor het seizoen 2022 – 2023 zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig 

seizoen met de wetenschap dat er de komende twee seizoenen een versnelde 

degradatieregel is voor de 1e tot en met de 4e klasse. Komend seizoen zullen de 

nummer 12, 13 en 14 direct degraderen. De nummers 9, 10 en 11 spelen nacompetitie 

voor maximaal 2 plekken in de 2e klasse. v.v. Kagia kan zich dus veilig spelen door 

minimaal 8e te worden in de 2e klasse.  

 

Doelstelling voor v.v. Kagia 1 

Behoud 2e klasse met attractief en aanvallend voetbal in een lerende omgeving met 

voldoende faciliteiten die helpen de doelstelling te behalen.  

 

Selectiedoelstelling algemeen 
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De selectie straalt één geheel uit en is een voorbeeld voor de jeugd zodat talentvolle 

jeugdspeler de ambitie creëren om de stap naar de selectie van v.v. Kagia te maken. 

Selectiespelers zijn zichtbaar en zetten zich in voor de vereniging door het invullen van 

vrijwilligerstaken of het verzorgen van activiteiten voor de jeugd. 

 

 

1.4. Seniorenzaken 

Het afgelopen seizoen heeft de VTC seniorenzaken niet heel veel kunnen doen. Het 

seizoen stond vooral in het teken van het wekelijks schuiven van wedstrijden, 

verplaatsen van wedstrijden en het faciliteren van voldoende spelers binnen de senioren. 

De 7x7 toernooien werden door Covid en diverse jubileumactiviteiten op een lager pitje 

gezet. Een belangrijke wijziging is de invulling van de vacature binnen de 

seniorencommissie. Chris Nederpelt zal deze functie invullen en Martijn Kool 

ondersteunen bij de seniorenactiviteiten. De doelstellingen voor komend seizoen, zijn: 

 

Doelstelling senioren 

- Verder uitbouwen van het 7x7 voetbal op vrijdagavond 

- Verder uitbouwen van het KNVB 7x7 voetbal (30+ en 35+)  

- Behoud van de bestaande seniorenteams 

- 3-4 keer per jaar een aanvoerdersbijeenkomst 

- Structurele bezetting van de bestuurskamer voor de opvang van senioren en    

  senioren scheidsrechters 

 

 

1.5. Jeugdzaken 

Binnen de jeugdafdeling hebben we ook “last” gehad een tweede lockdown. Geplande 

activiteiten moesten daarom verzet of geannuleerd worden. De interne train de trainer 

kon wel door gaan. O.l.v. HJO Andre Markus en Ruud de Vries zijn nieuwe trainers 

getraind in het trainer van onze jeugd. Ook hebben we als VTC jeugd nadrukkelijk de 

samenwerking opgezocht met de jeugdcommissie. Samen willen we kijken hoe we zo 

efficiënt mogelijk de jeugd van v.v. Kagia kunnen faciliteren. De VTC jeugd was 

onderdeel van de werkgroep die bezig is met het vernieuwde voetbaltechnisch 

beleidsplan. Een onderdeel daarvan is het Jeugdopleidingsplan (JOP). Komend jaar 

hopen we beide visie documenten afgerond te hebben. De nieuwe leeftijdscategorieën 

van de KNVB brengt ons soms in de problemen. Dit gaat ten koste van onze spelers en 

vrijwilligers. De VTC jeugd gaat komend seizoen onderzoeken of we een andere manier 

van indelen op leeftijdscategorie kunnen invoeren. De denkrichting is de oude structuur 

met twee leeftijdsjaren in een leeftijdscategorie. Wij werken dit het komende seizoen, 

samen met de jeugdcommissie, verder uit.  
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Doelstelling | Jeugd 

- Nieuw Jeugdopleidingsplan (JOP) als onderdeel van het voetbaltechnisch beleidsplan 

- Structureel opleiden van jeugdkader door o.a. Train de Trainer 

- Nieuwe structuur m.b.t. indeling jeugdteams 

- Verder optimaliseren samenwerking met de jeugdcommissie 

- Invulling 0-23 team als brug tussen jeugd en selectie 

 

2.  VTC seizoen 2022/2023 

Voor het seizoen 2022 - 2023 ziet de VTC er als volgt uit: 

 

Naam Portefeuille  Aandachtsgebied 

Mark Scholte Voorzitter   

Dennis Hulst Senioren selectie Algemene zaken 

Ruben Beukers Senioren selectie Spelers & O-23 

Martijn Kool Senioren   

Chris Nederpelt Senioren 7x7 & toernooien 

Andre Markus Jeugd HJO 

Jeffrey van Klaveren Jeugd Onderbouw 

Vacant Jeugd Middenbouw 

Ronald Gresnigt Jeugd Bovenbouw 

Dennis Veen Keepers Selectie & jeugd 

 

 

Het komende jaar gaat de VTC aan de komende onderwerpen werken: 

 

➢ Vernieuwde voetbaltechnisch beleidsplan; 
➢ Jeugdopleidingsplan; 
➢ Doelstellingen VTC (algemeen, selectie, senioren en jeugd); 
➢ Status begroting n.a.v. kostenoverzicht; 
➢ Evaluatie gespreken hoofdtrainer(s), selectietrainer(s) en overige VTC 

functionarissen; 
➢ Inventarisatiegesprekken spelers en oriënterende gesprekken nieuwe spelers; 
➢ Aanstelling (hoofd)trainers en overige begeleiding (selectie/jeugd); 
➢ Evaluatie huidige functie selectietrainer jeugd;  
➢ Samenwerking jeugd & senioren; 
➢ Samenwerking VTC & Jeugdcommissie 
➢ Scouting; 
➢ Deskundigheidsbevordering/train de trainer; 
➢ Seniorenvoetbal (7 tegen 7); 
➢ Zaken die spelen binnen de selectie, senioren en jeugd (issues). 

➢ Onderzoeken mogelijkheid tot O-23 team; 
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3.  Organogram VTC v.v. Kagia 

Vanaf het seizoen 2021 – 2022 ziet het organigram van de VTC er als volgt uit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Scheidsrechterscommissie 

De scheidsrechterscommissie voor het seizoen 2022 – 2023 bestaat uit: 

✓ Paul van der Lans 
✓ Maarten van der Niet 

 

In 2021 - 2022 hebben we met elkaar meer energie gestoken in de scheidsrechters door 

een aantal activiteiten bij de start van het seizoen op te zetten, zoals:  

• Communicatie tussen scheidsrechtercommissie en trainers, leiders en 

aanvoerders; 

• Procedure aanstelling scheidsrechters; 

• Invulling vacature voor scheidsrechter. 
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Doelstelling | Scheidsrechterscommissie voor 2022 - 2023 

- Grotere zichtbaarheid scheidsrechterscommissie binnen de club 

- Duidelijke rol/taak verdeling binnen de commissie 

- 2x per jaar een scheidsrechters bijeenkomst 

- Aandacht voor de week van de scheidsrechter 

- Verbeterde communicatie met leiders, trainers en aanvoerders 

- Uitbreiding van het scheidsrechters bestand 

- Gastspreker 

- Interne cursus assistent scheidsrechter voor leiders en ouders 

- Eigen budget binnen v.v. Kagia om activiteiten voor scheidsrechters te kunnen 

organiseren 

 

 

Mark Scholte 

Bestuurslid Voetbaltechnische zaken  
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Na een aantal jaren het wat rustiger aan te doen zit ik nu, na bijna mijn eerste jaar als 

jeugdvoorzitter dit stuk te schrijven voor de jaarvergadering. En eerlijk gezegd. Ik ben 

blij dat ik toch weer in het bestuur ben gekomen, want wat was het een geweldig jaar. 

Een vermoeiend jaar, maar een geweldig jaar. 

Het was natuurlijk een jubileumjaar, dat zal jullie allemaal niet ontgaan zijn en daarom 

meteen een vrij intensief jaar. Naast dat dit nieuw voor mij was, kwamen daar dan ook 

de activiteiten en werkzaamheden van het jubileum bij. Maar natuurlijk gaat dit stuk 

over de jeugdcommissie en dat was eindelijk ook een jaar waarin we een geheel 

seizoen konden voetballen zonder tussenkomst van Corona. 

Met 178 spelers en in totaal 18 teams begonnen we het seizoen aan het einde van 

augustus. Al snel groeide dit aantal nog meer omdat door de vriendjes- en 

vriendinnetjesdagen er meteen meer kinderen bijkwamen in onze jongste jeugd. Zoals 

elk jaar was de indeling weer flink puzzelen maar al gauw had iedereen zijn plek 

gevonden en kon iedereen genieten van het o zo leuke spelletje. 

Na de jaarvergadering van vorig jaar was er voor de jeugdcommissie weer een 

makkelijke en snelle verbinding met het hoofdbestuur door de komst van een nieuwe 

jeugdvoorzitter. Echter naast mij, zaten afgelopen jaar Liesbeth Gort (Secretaris 

bovenbouw), Dave Verburg (secretaris onderbouw), Angelique Verdoes (Algemene 

zaken) en Esther van der Niet (coördinator bovenbouw en a.i. coördinator onderbouw) 

in de commissie. Dat betekende dat we nog zeker een coördinator te kort kwamen. 

Daarbij kwam het bericht dat Liesbeth na vele jaren dit werk op zich genomen te 

hebben ook zou gaan stoppen na dit jaar. Gedurende het gehele jaar hebben we 

gezocht en uiteindelijk zijn zowel Stef Feeleus (coördinator onderbouw) als Jorit 

Binnendijk allebei afgelopen jaar gestart. Liesbeth, hierbij nogmaals bedankt voor 

afgelopen jaar en natuurlijk de vele jaren daarvoor. 

Dan terug naar het seizoen. Natuurlijk werd er elke zaterdag heerlijk gevoetbald en kon 

iedereen op hun eigen niveau hun wedstrijdjes spelen. De indeling van de KNVB met 

de meerdere fasen in het seizoen helpt daar ook bij, zodat elk team om de zoveel 

weken werd ingedeeld op eigen niveau. Dat betekende ook dat we ook dit jaar weer 

veel kampioenen hebben gehad. Zoals elk jaar hadden we in het najaar de grote 

clubactie waarbij ook dit jaar het eindbedrag weer gigantisch was. 

Naast het voetbal waren er naast het traditionele Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten 

dit jaar ook extra evenementen voor de andere jeugd. Zo zijn we op veld 1 een avond 

aan het lasergamen geweest. In het tweede deel van het seizoen hadden we een 

internationaal toernooi voor alle teams. Op wat kleine verbeterpunten na waren deze 

dagen ook weer een succes en heeft iedereen kunnen genieten van hun toernooi. 
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En toen was het alweer tijd voor het jubileumweekend. Dit weekend was het kers op de 

taart voor iedereen die Kagia een warm hart toedraagt. Het weekend begon eigenlijk al 

op woensdag. Iets wat ze van mij voor altijd mogen invoeren. Op vrijdag begon dan 

voor de jeugd het weekend. Iedereen had zich van tevoren al opgegeven voor de 

tentennacht en konden vanaf 18:00 uur hun tenten opzetten op veld 2. Om 19:00 uur 

was de puzzelspeurtocht door het dorp waarbij we zoveel deelnemers hadden, dat het 

wel 1 lange rij leek. 

Nadat iedereen van de speurtocht terugkwam kregen ze allemaal een snackje en was 

het daarna tijd voor de kleinsten om naar huis te gaan. Voor de spelers die bleven 

slapen was er nog een heuse zeskamp, met o.a. buik glijden. Het is nog lang onrustig 

gebleven op de accommodatie en een aantal van de begeleiding heeft dat de volgende 

dag moeten bekopen. Toen iedereen weer (soort van) fris en fruitig was opgestaan op 

de zaterdag was er een geweldig ontbijt gemaakt. En na dat ontbijt was het tijd voor 

een voetbaltoernooi. Doordat echt (bijna) elk jeugdlid hierop afkwam was het voor de 

organisatie snel schakelen, maar gelukkig heeft iedereen kunnen doen waar ze zo van 

houden, namelijk voetballen. Dan was het na het voetbaltoernooi toch echt tijd om 

afscheid te nemen van het seizoen. Nadat de laatste kampioenen gehuldigd werden 

was het ook tijd voor de jeugdcommissie om te gaan genieten van de laatste dag van 

het jubileumweekend. En als u dacht dat het daarna voorbij was voor de vele kids en 

de vrijwilligers dan vergeet u dat we twee weken later nog een jeugdkamp hebben 

gehad. Een jeugdkamp wat volledig vol zat met een weekend waarin weinig geslapen 

werd.  

Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden aan de slag (zeg maar direct na het 

einde van vorig seizoen begonnen) als jeugdcommissie om ook dit seizoen weer tot 

een succes te maken. Met alle vrijwilligers die daarbij helpen moet dat weer een eitje 

zijn.  

Nogmaals ik ben erg blij dat ik weer kan bijdragen aan deze mooie club en dan nu voor 

alle jeugdleden. Dat komt vooral door de vele vrijwilligers (leiders, trainers, 

jeugdkampleiders, toernooicommissieleden, jeugdcommissie en alle andere die ik 

misschien vergeet) die op elke dag van het seizoen hun steentje bijdragen om de 

kinderen te laten doen wat ze zo leuk vinden, namelijk voetballen. 

Armand van der Waal,  

(trotse) Jeugdvoorzitter 
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In het seizoen 2021-2022 bestond Kagia 90 jaar. In juli 2021 heeft een groep 

enthousiaste vrijwilligers met elkaar ideeën bedacht om dit jubileumjaar te 

vieren. Een jubileumcommissie werd door het hoofdbestuur in augustus 

2021 aangesteld om dit jubileum te coördineren. 

1.  Doelstelling Jubileumcommissie 

De doelstelling van de 

jubileumcommissie was het 

organiseren van jubileum 

activiteiten voor diverse 

doelgroepen (jeugd, senioren, niet-

spelende leden, niet leden uit 

Lisserbroek en omgeving en vrijwilligers) door het hele seizoen heen. Uiteraard mocht 

een afsluitende jubileumdag met feest in een grote tent niet ontbreken.  

2.  Samenstelling Jubileumcommissie 

Omdat na de Coronaperiode de diverse reguliere commissies van Kagia (denk aan 

jeugd-, sfeer en toernooi commissie) ook graag hun reguliere activiteiten weer wilden 

initiëren, is de jubileumkalender in nauwe samenwerking met deze commissies 

opgesteld. De Jubileumcommissie kon hierdoor beperkt van omvang 

blijven en bestond uit: 

- Brenda van der Waal 

- Melvin Gortzak (contactpersoon namens Hoofdbestuur) 

- Richard Trompert 

- Elbert Hulsbos 

 

3.  Overzicht Jubileum activiteiten 

Gedurende het jubileumseizoen zijn al regelmatig uitgebreide verslagen in de Kagia 

nieuwsbrief gepubliceerd. Ook de foto’s van de evenementen zijn op www.kagia.nl 

terug te vinden. Helaas heeft Corona ook enkele maanden invoed op het jubileumjaar 

gehad. Hierdoor konden enkele activiteiten in de wintermaanden niet plaatsvinden (o.a. 

Kerstkien, Oud&Nieuw Top 2000 quiz) of zijn verplaatst naar later in het jubileumjaar 

(o.a. pubquiz). Hierdoor werd de geplande jubileumdag van 25 juni uiteindelijk een 

prachtige jubileumweek van 22 – 25 juni. Hieronder een korte foto impressie van de 

diverse jubileum activiteiten. 

http://www.kagia.nl/
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Opening seizoen / onthulling jubileumvlaggen 

 

 Koppelklaverjassen met finale avond   Lasergamen jeugd  

 

 Casino vrijwilligersavond  Thuistoernooi voor alle jeugdteams 

 

 Pubquiz       7x7 toernooi, DJ BoB & Karaoke met Joke 
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Tentennacht, speurtocht, vijfkamp en voetbaltoernooi jeugd 

 

Kagia familie dag met Kagia 1 tegen Oud Kagia en jubileumloterij 

 

Feestavond met Run4Cover 
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3.  Financieel resultaat 

Vanuit de financiële resultaten van de afgelopen seizoenen kon de 

jubileumcommissie starten met een gespaard budget van € 10.000,-. 

Middels onder andere een jubileumloterij, aanschrijven van fondsen, Grote 

Clubactie, verkoop van jubileumartikelen en sponsoren konden de 

activiteiten worden gefinancierd. Uiteindelijk is er van het gespaarde budget 

slechts  € 5.000,- uitgegeven (excl. kantine inkomsten & uitgaven). 

4.  Tot slot 

De jubileumcommissie kijkt terug op een mooi jubileumjaar met gezellige activiteiten 

voor jong en oud. Wij bedanken alle commissies voor het mede helpen organiseren van 

één of meerdere activiteiten. Daarnaast bedanken wij alle vrijwilligers en sponsoren die 

dit geweldige jubileum mede mogelijk hebben gemaakt. Op naar 2032: Kagia 100 jaar!!! 

 

De Jubileumcommissie, 

Brenda, Melvin, Richard en Elbert 

 
 



 

 

 

v.v. Kagia  

Kikkerbeetstraat 1    2165 WB  Lisserbroek 

0252 410348    www.kagia.nl    info@kagia.nl 
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