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JAARVERSLAG ALGEMEEN SECRETARIS s.v. A.W.C. 

SEIZOEN 2021-2022. 

In dit verslag geeft het bestuur, bij monde van de algemeen secretaris, een overzicht van de meest 
belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen seizoen en een korte vooruitblik op seizoen 2022-
2023. 

Naast hoogtepunten op sportief - en organisatorisch vlak , zijn er ook dieptepunten te betreuren en 
voor hen die door ziekte of overlijden getroffen zijn, Maar ook voor mensen die het nu extra zwaar 
hebben, tonen we ons oprechte medeleven. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het 
verdriet en of sterkte bij het overwinnen van ziekte. 

In het begin van het seizoen 2021-2022 speelde corona nog steeds een grote rol, maar konden we 
langzaam weer steeds meer gaan doen. Het bestuur spreekt nogmaals haar waardering uit voor al 
die mensen die zich hebben ingezet zodat activiteiten op ons sportpark door konden gaan.  

Dit geldt ook voor al onze overige vrijwilligers, want zonder hen geen AWC. In dit kader is sv AWC 
begonnen o.l.v. Hans Velvis met het schrijven van een nieuw vrijwilligersplan. Want er blijven qua 
vacatures nog vele uitdagingen liggen binnen onze club. Sv AWC zoekt vrijwilligers om taken c.q. 
projecten op te pakken. Want meer handen maken licht werk en kunnen we van samen één, naar 
nog meer samen beter worden.  

Ook een ouderraad en spelersraad zijn in het leven geroepen om meer de beleving te voelen wat 
daar speelt en de betrokkenheid te vergroten. Het bestuur heeft in Ton van de Bogaard een nieuw 
erelid erbij. Ton heeft zich o.a. jaren als bestuurslid c.q. secretaris ingezet voor onze club. Vele uren 
was hij actief hierin. Tijdens de kaderavond van mei 2022 kwamen er ook nog twee leden van 
verdienste bij, nl. Nico Broens i.v.m. 50 jaar lang spelend competitielid en 40 jaar kaderlid. En Guus 
van Schijndel voor zijn verdiensten binnen AWC als kartrekker wat AWC de lokale jeugdopleiding 
opleverde. Daarnaast natuurlijk zijn vele andere verdiensten voor de club. AWC heeft nu (in leven 
zijnde ) vijf ereleden en negen leden van verdiensten. 

Daarnaast is onze entree vernieuwd met dank aan de Businessclub zodat we nog beter zichtbaar 
zijn vanaf de parkeerplaats. 
In juni 2020 is er bij AWC ook de Voetbal BSO (buitenschoolse opvang) gestart en dit loopt 
inmiddels ook zeer goed. 
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We mochten ook ons 90-jarig jubileum vieren en wat een feest was dat. Het blijkt dat onze club nog 
steeds erg leeft. Er zijn diverse jubilarissen gehuldigd. Dank gaat hieruit naar al die leden van de 
werkgroepen die dit feest mee in elkaar hebben gezet. 

De Fairplay commissie heeft ook het licht weer gezien en is bezig binnen onze vereniging om de 
zaken weer op te pakken. Zij hebben o.a. het fairplayplan weer verbeterd en ook is er nu een 
pestprotocol.  

Het bestuur heeft maandelijks vergadert en werd in november 2021 officieel uitgebreid met de leden 
Mariël Renkens en Gerhard Coenders. Helaas moest Mariël op de ledenvergadering in mei 2022 
kenbaar maken dat de bestuursfunctie voor haar toch te veel tijd in beslag nam. Voor het nieuwe 
seizoen zijn twee vacatures ingevuld, nl. coördinator evenementen door Monique van Schijndel en 
wedstrijdsecretaris 013 tot en met 023 en zat. 1 door Hans Peereboom. 

We hebben de koffiekaart aangepast naar consumptiekaart om het voor onze kaderleden nog 
aantrekkelijker te maken en ook om de wat jongere kaderleden hierin te voorzien. 

Terugkeren zal, bij de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar van ons eerste elftal, het herdenken van 
de overleden leden van het jaar ervoor d.m.v. een moment van stilte. Maar ook denken we aan de 
mensen die het moeilijk hebben. 

Het Tourspel, de Keepersdag en de Grote Clubactie waren opnieuw een succes met name door de 
geweldige inzet van organisatoren en deelnemers. Qua Grote Clubactie was er een 
recordopbrengst met topverkoper Enes Aksoz (95 loten) en 10-4 als beste team (174 loten).  
 
Begin 2022 hebben we het duurzaamheidscertificaat mogen ontvangen. AWC wil zich zeker verder 
ontwikkelen qua duurzaamheid. 

Het ledenaantal van sv AWC blijft schommelen tussen de 1000 en 1100 leden. De verwachting is 
echter dat het zaterdagvoetbal zal toenemen ten opzichte van het zondagvoetbal.   

Het bestuur is in gesprek met omliggende verengingen vv Alverna, Grootven en Atletiekvereniging 
Wijchen of verregaande samenwerking mogelijk is. 

Communicatie: 

Terugblik seizoen 2021/22  

Het was een druk seizoen voor de commissie communicatie 

Naast de vele dagelijkse communicatie-uitingen en het optimaliseren van de website, stond in dit 

seizoen het 90-jarig bestaan centraal. We blikken even kort terug op deze onderwerpen. 

• Dagelijkse communicatie 

 AWC is een actieve vereniging die graag haar leden volledig informeert en aan de club bindt. 

Hierbij komt heel veel communicatie kijken. De middelen die we in seizoen 2021/22 hiervoor 

inzetten, waren onze social mediakanalen Facebook en Instagram, de website, maandelijkse 

nieuwsbrieven, presentatiegids en flyers bij de thuiswedstrijden van AWC 1. Hoewel het goed 

informeren van leden erg belangrijk is, vraagt dit ook ontzettend veel tijd en flexibiliteit van de 

vrijwilligers binnen de commissie communicatie. Daarom is in dit seizoen gestart met het kritisch 

kijken naar de vele manieren van communiceren. Want is dit nog vol te houden voor de vrijwilligers? 

En communiceren we nog wel op een duurzame manier die bij deze tijd past? De eerste stap die 

hierin gezet is, is de optimalisatie van de website. 



• Optimalisatie website 

De website heeft een upgrade gekregen met een nieuwe uitstraling die past bij de groei die AWC 

maakt. De website is overzichtelijker geworden. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om het 

clubverhaal te vertellen. Waar staat de club voor? Wat zijn de kernwaarden van de club? Wat 

hebben we al bereikt en waar willen we naar toe? Maar uiteraard zij hier ook de vele evenementen 

buiten het veld terug te vinden. De site is hiermee de digitale ontmoetingsplek geworden voor 

iedereen met passie voor voetbal. 

• AWC 90 jaar 

Door het creëren van een aparte huisstijl, waarin het AWC-gevoel duidelijk herkenbaar was, hebben 

we AWC als oudste en gezelligste voetbalclub in de gemeente Wijchen zichtbaar gemaakt. Daarbij 

zijn de digitale mogelijkheden, zoals onze site en social media-kanalen veelvuldig ingezet. Maar ook 

was AWC weken voorafgaand het feest langs alle invalswegen van Wijchen goed zichtbaar, door 

de aankondiging van het feestweekend op de digitale welkomstborden. Maar vooral de portretten 

van 12 personen die de vele facetten van AWC vertegenwoordigden, hebben er aan bijgedragen 

dat heel Wijchen op de hoogte was van het feestweekend in april. De opkomst van feestgangers 

was dan ook groot! 

Vooruitblik seizoen 2022/23 

Het efficiënter en duurzamer communiceren wordt verder opgepakt. Zo is dit seizoen een pilot 

gestart om de papieren presentatiegids en de maandelijkse nieuwsbrieven te vervangen door een 

digitaal magazine die minstens twee, maar indien mogelijk drie keer, per seizoen uitkomt. Wel mist 

de commissie op dit moment aansturing, doordat Mariël niet meer als bestuurslid fungeert. Een 

kartrekker, meer vrijwilligers maar ook het tijdig en volledig aanleveren van informatie zijn zeer 

wenselijk om dit niveau vast te kunnen houden. 

Accommodatie 

Afgelopen jaar zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om de zes oude 

kleedkamers (nr. 7 t/m 12) te renoveren. Deze zijn ruim 50 jaar oud en voldoen niet aan de huidige 

wet- en regelgeving voor zaken zoals ventilatie, duurzaamheid en legionellamaatregelen. Een 

eerste schatting geeft aan dat de kosten circa 2 ton zullen bedragen. 

Voor de financiering zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden voor de BOSA subsidie 

(rijkssubsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties), gemeentelijke subsidie, sponsoren en 

eigen werk met vrijwilligers.   

Ook zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden voor renovatie van ons clubhuis en zijn er twee 

ontwerpen gemaakt hoe het interieur er uit kan zien. De verdere plannen voor de verbouwing zelf 

moeten nog worden opgepakt en zijn afhankelijk van de financieringsmogelijkheden.  

We hopen eind 2022 weer wat meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Sponsoring: 

De sponsorcommissie is nog steeds opzoek naar nieuwe leden daarom stond het actie werven van 
nieuwe sponsoren in het seizoen 2021/22 op een laag pitje. Gelukkig kunnen we nog rekenen op 
een trouwe groep sponsoren zodat de inkomsten redelijk stabiel zijn gebleven. Met ingang van het 
seizoen 2022-2023 gaat Peter Giesbers actief aan de slag met het werven van nieuwe sponsoren. 
Ook het bestuur van de Businessclub is goed bezig met het werven van nieuwe sponsoren 
waardoor we een mooi aantal pakketsponsoren erbij hebben gekregen. 

Voor ons 90 jarig jubileum feest hebben we een grote groep sponsoren weten te vinden waardoor 

we een mooi feest hebben kunnen organiseren.   



Financiële zaken:  

Zie verslag penningmeester. 

Voetbalzaken: 

Voor de jeugd zijn we gestart met podotherapie. Ook is er een begin gemaakt met een pedagogisch 
beleidsplan. 

Het  7 tegen 7 voetbal op vrijdag door mannen is helaas niet geworden wat men ervan verwachtte 
en in het nieuwe seizoen 2022-2023 zal deze niet doorgaan. 

Op sportief gebied hebben wij drie kampioenen mogen huldigen, nl. AWC 8, AWC 017-1 en AWC 

014-1. Ons eerste elftal heeft zich opnieuw weten te handhaven, maar is toch ‘gepromoveerd’ naar 

de Vierde divisie. 023-1 heeft zich netjes in de Tweede divisie gehandhaafd, ondanks dat er aan het 

eind van het seizoen veel O23 spelers met AWC1 hebben meegespeeld. Hetgeen overigens zeer 

verdienstelijk gebeurde en bemoedigend is voor de toekomst. Ook alle andere eerste teams blijven 

in hun klasse spelen. 

De mini’s speelden voor het 10e jaar de Champions League. Nieuw is de O7 competitie waarbij de 

zesjarige mini’s op zaterdag een klein toernooitje spelen met drie andere clubs.  

Alhoewel het vrouwenvoetbal bij AWC maar niet wil vlotten, maken de vrouwen recreanten wel 

progressie. De groep wordt steeds groter en ze hebben ook een vaste trainer en inmiddels speelt 

een gedeelte in de 7x7 competitie op vrijdagavond. 

Door de KNVB zijn we dit seizoen gecertificeerd als lokale jeugdopleiding hetgeen een hele 

prestatie is als je terugkijkt waar we zes jaar geleden stonden, toen we deze ambitie uitspraken. 

Ook hebben we de draad weer opgepakt om een 15-tal ouders de JVTC cursus te laten volgen door 

de KNVB bij AWC. 

Onze manager voetbal Bjorn van de Groes heeft naast zijn rol om de AWC trainers nog meer op 

één lijn te krijgen en verschillende voetbalprocessen te verbeteren, ook medewerkers van onze 

hoofdsponsor Modderkolk onder handen genomen. 

Voor het eerst in de historie hebben we ook een strategisch overleg gehad met het bestuur en de 

Technische Commissie. Besloten is om het club- en voetbalplan, hetgeen nu twee losse plannen 

zijn, te integreren en dit op te starten vanaf het seizoen 2023-2024. Het komend jaar zal zowel het 

bestuur als de TC middels een structurele Plan van Aanpak de nog niet uitgewerkte plannen 

oppakken. 

Het seizoen 2023-2024 zal ons eerste elftal ingedeeld worden in poule met zaterdag en zondag 
verenigingen. 

Tot slot: 

AWC wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen met passie voor voetbal. En daar is plaats voor 
iedereen ondanks zijn huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, dik of dun, slim of minder slim. We 
zijn een  club voor iedereen en we gaan respectvol om met elkaar. 

Het bestuur spreekt nogmaals haar dankbaarheid uit aan iedereen die zich inzet voor onze 
vereniging maar roept ook op om samen te kijken naar mensen die mogelijk wat kunnen doen 
binnen onze mooie vereniging. Samen één, samen beter. 


