
Jaarverslag s.v. ASC’75, afd. voetbal, seizoen 2021-2022 
 

De Organisatie 
 
Aantal leden. 
Onderstaand een staatje met het aantal leden van ASC, afd. voetbal. Het genoemde aantal 
leden is aan het eind van het genoemde seizoen 2019/2020 en 2020/2021. Voor 2021/2022 
is het aantal leden opgenomen zoals dat op 25 oktober 2022 bekend was. 
 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Totaal 161 138 201 

Spelende leden 134 120 141 

Senioren 69 62 83 

Jeugd   58 

Junioren 28 38  

Pupillen 37 20  

Zaalvoetbal 10 0 0 

 
Onder de 201 leden die bij de KNVB zijn ingeschreven, zijn 60 lid van ASC en ingeschreven 
bij de KNVB, maar zij mogen niet aan wedstrijden deelnemen. Het gaat dan om 
bestuursleden, leiders, trainers, vrijwilligers (bijvoorbeeld personen voor achter de bar en 
voor het schoonmaken van de kantine) en mensen die wel contributie betalen maar niet 
speelgerechtigd zijn. 
. 
De 141spelende leden (dit is inclusief alle dames van VR1 en VR2 en de mannen van de 
35+ teams) zijn gerechtigd om in wedstrijden uit te komen.  
 
Vergeleken bij vorige seizoen is het aantal spelende leden toegenomen. Dit is voor een groot 
deel te danken aan het toegenomen aantal spelende dames. Het aantal jeugdspelers is 
ongeveer gelijk gebleven. Jammer genoeg is het aantal spelers in de aller jongste groepen 
erg klein, zodat aan het eind van het seizoen alleen jeugd O11en hoger kan worden 
ingeschreven voor seizoen 2022/2023. 
 
Bestuur. 
Onderstaand de lijst van bestuursleden van de afdeling voetbal: 
 
Naam:    Functie:   
Alle Kramer   voorzitter      
Tamme de Boer  voorzitter    
Saskia Roelsma  penningmeester   
Peter Groenland  o.a. secretaris    
Simone van der Weij  algemeen/kantine   
Fokje v.d. Wal   kledingzaken   
Hepke v.d. Merk  onderhoud 
Atze de Haan   sponsorzaken 
Jelle Woudstra  jeugd. 
 
Aan het eind van het seizoen zal Gerrit van Dijk de taak van secretaris overnemen. 
   
 
Buiten de ledenvergadering heeft het bestuur nog een aantal keren zelf vergaderd.  
Hierbij zijn vooral de zogenaamde lopende zaken aan de order geweest.  
Punten die op (bijna) elke vergadering werden besproken zijn: 



Zaken rondom de senioren en jeugd, de kantine, sponsorzaken, onderhoudszaken rondom 
de velden en gebouwen, verschillende activiteiten buiten het voetbal om. 
 
De jeugdcommissie. 
 
 
Actie /Activiteitencommissie. 
 
 
Sponsorcommissie 
 
   
Kantinecommissie 
  
 
Onderhoudscommissie 
 
 
Publiciteit 
 
Een vereniging als ASC heeft er geregeld behoefte aan om zaken wereldkundig te maken. 
Een groot deel van de communicatie verloopt tegenwoordig via Watts App-groepen en 
Facebook. De website is daardoor wat naar de achtergrond verdwenen, maar het doel is wel 
om dit weer op te (laten) pakken in de nabije toekomst.  
Bovenstaande is overgenomen uit het jaarverslag van vorig seizoen. Hoewel er dus nog 
weinig is veranderd in dit seizoen, zal hier zeker in 2022/2023 aan worden gewerkt. 
 
Financieel 
 
Financieel staat de vereniging er redelijk goed voor. Penningmeester Saskia Roelsma heeft 
een en ander tijdens de ALV duidelijk gemaakt. 
 
Sportief 
 
Sportief gezien is het seizoen dit keer redelijk goed gelopen. Ondanks een aantal weken 
stop door corona, zijn de competities grotendeels uitgespeeld 
 
De Club van 100 
 
Zoals bekend is de Club van 100 een op zichzelf staande club, binnen ASC. Ze heeft haar 
eigen bestuur en houdt elk jaar haar eigen ledenvergadering. De club van 100 ondersteunt 
ASC op diverse manieren. Lid worden kan natuurlijk altijd 
 
 

Mensen die het allemaal mogelijk maken: 
 

Vrijwilligers 
 
Zoals bij iedereen ongetwijfeld bekend is, zijn er een groot aantal vrijwilligers bij een 
vereniging als ASC nodig. Trainers, leiders, commissieleden, barvrijwilligers, 
onderhoudsmensen, kantineschoonmakers, boxenschoonmakers, mensen die de kleding 
wassen, entree innen en lootjes verkopen bij thuiswedstrijden van ASC 1, bestuursleden en 
waarschijnlijk ook nog een aantal mensen of taken die ik op dit moment vergeten ben te 
noemen, zij deden het, het afgelopen seizoen wederom allemaal voor ‘hun’ club! 
 



De sponsors 

Zonder sponsoren zou het allemaal een stuk moeilijker geweest zijn om de club draaiende te 

houden. Ook het afgelopen seizoen waren Nicolai’s Verzekeringen en Alma Surhuizum/ 

Sierbestrating Blauforlaet de hoofdsponsors.  

Scheidsrechters senioren en jeugdwedstrijden. 
 
Alle vrijwilligers die bij zowel de jeugd als de senioren de wedstrijden floten, al waren het er 
in het seizoen 2020/2021 niet zo heel veel, zonder hun waren deze wedstrijden niet mogelijk 
geweest! 
 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan s.v. ASC’75, in welke vorm dan ook, 
willen we allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage en hun inzet, en hopen ook de 
komende seizoenen op hun steun en hulp te mogen rekenen! 
 
Zonder jullie geen vereniging, geen vereniging zonder jullie! 
 
 
Secretaris s.v. ASC’75, namens het bestuur van de afdeling voetbal. 
 


