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Algemeen 
 
Corona 
 
Seizoen 2020-2021 wordt in het geheel gedomineerd door de corona-crisis. Het vorige 
seizoen wordt geeindigd met een afgebroken competitie en het langzaam opstarten van 
trainingen en oefenwedstrijden in juli. Het clubhuis mag dan weer open en we starten het 
seizoen met een mooie zomer. Het terras zit elke zaterdag vol en we hebben dan nog de 
hoop dat corona voorbij is en dat we weer een normaal voetbalseizoen krijgen. We starten 
het seizoen toch nog met een aantal aanpassingen, 1,5 m afstand houden, 
gezondheidscheck bij toegang clubhuis, verplicht zitten in clubhuis en op terras, maximum 
aantal toeschouwers bij de wedstrijden van Zo-1. We zetten grote tenten neer op het 
sportpark zodat het voor iedereen enigszins mogelijk is om op 1,5 m van elkaar te zitten.  
Maar dat loopt allemaal goed. Het blijkt echter van korte duur. Vanaf 14 oktober gelden er 
strenge maatregelen in het land, een gedeeltelijke lockdown wordt ingesteld. De gehele 
KNVB competitie wordt stilgelegd, spelers vanaf 18 jaar mogen niet meer trainen, 
kleedkamers en clubhuis moeten dicht, maximale groepsgrootte buiten de velden is 4 
personen. Mogen senioren even later nog in groepen van 4 trainen, vanaf half december 
is dat ook afgelopen, dan wordt de groepsgrootte slechts 2 personen en is voetbal voor 
senioren feitelijk niet meer mogelijk. Op 23 januari gaat er zelfs een avondklok gelden in 
het land en moet iedereen om 21 uur binnen zijn. Dat wordt later 22 uur en eind april wordt 
deze weer opgeheven. Voor Juliana houdt het in dat we het gehele seizoen nog werken 
met zogenaamde coco’s, coronacoördinatoren die ervoor zorgen dat alles zo goed 
mogelijk volgens de regels en veilig gebeurd. Trainingsschema’s worden aangepast op de 
avondklok, onderlinge partijtjes worden gepland, alles wordt eraan gedaan om iedereen 
toch nog zoveel mogelijk te laten sporten. 
 
Er worden het hele jaar allerlei plannen gemaakt maar uiteindelijk kan er weinig doorgaan, 
maar als u dit jaarverslag leest zult u zien dat er ondanks alle beperkingen toch nog meer 
mogelijk is geweest dan menigeen dacht. 
 
In memoriam 
 

 
Op 4 augustus 2020 is op 72 jarige leeftijd Jos van Lier 
overleden. Jos was al geruime tijd actief bij onze vereniging. 
In de jaren 70 bekleedde hij functies in bestuur en 
commissies. In 1986 werd hij officieel lid van Juliana, tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van 2012 werd hij gehuldigd voor zijn 
25-jarig lidmaatschap. Hij was een zeer gewaardeerd en 
actief lid van onze veteranen, waar hij al ruim 30 jaar 
voetbalde. Velen kennen Jos ook als veilingmeester op 
onze jaarlijkse rommelmarkt.  
Naast het lidmaatschap van sv Juliana '31 was Jos op nog 
vele andere vlakken actief. Daarom werd hij februari 2020 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 



Jaarverslag 
sv Juliana ‘31 

Seizoen 2020-2021 

  Pagina 4 van 15 

Jubilarissen 
 
Door corona kan er dit seizoen geen nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Ook de 
jubilarissen kunnen niet op de traditionele manier worden gehuldigd. 
Dit jaar waren er 14 jubilarissen. Gerard Poelen en Ben Thijssen zijn 60 jaar lid, Flip 
Jacobs, Jo Broekman, Frans Janssen en Hans van der Wielen zijn 50 jaar lid. Marco 
Witte, Jan Hock en Rob Hoogakker zijn 40 jaar lid. Henk Wienen, Frank Snippert, Gerard 
Janssen en Robin Schierboom zijn allen 25 jaar lid. Verder zou Patrick Wanchers ook nog 
gehuldigd worden voor zijn 25 jarig lidmaatschap, iets dat eigenlijk al 5 jaar eerder had 
moeten gebeuren. 
 
I.p.v. de gebruikelijke toespraak, het speldje en de bloemen is er nu over elke jubilaris een 
uitgebreid stuk in de Schietschijf geplaatst en heeft de voorzitter hen elk voor de Kerst een 
lekkere kerststol gebracht met de belofte om de huldiging later in te halen. Jammer 
genoeg is dat gedurende het seizoen niet meer mogelijk gebleken. Maar wat in het vat 
zit... 
 
Erelid 
 
Tijdens de ALV op 23 september 2020 wordt Paul Reintjes benoemd tot erelid van de 
vereniging. In het bijzijn van zijn familie krijgt Paul uit handen van de voorzitter een 
oorkonde. Voor zijn vrouw Marithé is er een bos bloemen. Zijn 3 kinderen, Maud, Liz en 
Stan zijn ook present. De hele familie is bekend bij de vereniging. Paul speelt zelf bij de 
veteranen en is dagelijks op het sportpark te vinden. Op zijn oorkonde staat het volgende: 
 

Wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging. 
Paul is lid sinds 1971 en al vele jaren een gewaardeerd speler en vrijwilliger van de vereniging. Hij 
is een drijvende kracht achter de organisatie van de rommelmarkt. Daarnaast is hij o.a. zeer actief 
als marktplaatsverkoper en in de metalenrecycling.Activiteiten die van grote waarde zijn voor de 

financiën van de vereniging. 

 
 

Familie Reintjes, vlnr Liz, Paul, Stan, Marithé en Maud 
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Bestuur 

 
Het bestuur ondergaat dit jaar geen wisselingen. Er zijn dit jaar minder bestuurs-
vergaderingen en enkele vergaderingen worden telefonisch gedaan. Ook dit jaar schrijft 
het bestuur eenmaal een algemene ledenvergadering uit. De vaste notuliste van de 
vergaderingen van het hoofdbestuur en de ALV is Jenny Boonzaaijer. 
 
Op 23 september 2020 is de reguliere ALV. Ondanks de beperkingen als gevolg van 
corona kan de vergadering toch plaatsvinden in het clubhuis met in totaal 27 aanwezigen. 
De bestuursleden Tanja Zwaag en Joost Heijnen zitten thuis in quarantaine en zijn via een 
Teams vergadering aanwezig op 2 computers. Op de agenda de vaste agendapunten. De 
cijfers laten een positief resultaat van 1545 euro zien, de contributie wordt met de 
consumentenindex van 2,6% verhoogd en de nieuwe begroting voor 2020-2021 wordt 
door de leden goedgekeurd. Vanwege alle onzekerheden is het lastig begroten; er is voor 
gekozen om de opbrengst uit alle activiteiten op 0 te zetten en uit te gaan van het meest 
negatieve scenario. Het resultaat zou dan uitkomen op -38.000 euro. Tanja Zwaag kondigt 
aan nog 1 jaar penningmeester te blijven, Patrick Bronstijn wordt voor de reguliere 3 jaar 
herbenoemd.  

 
Op de ALV worden zoals altijd alle commissieleden voor een jaar benoemd.  
Hieronder passeren alle commissies de revue, gesorteerd per bestuurslid. Daarna wordt 
er per commissie kort beschreven wat er dit jaar is gebeurd. 
 
Voorzitter: 
Veiligheid & Arbo: Joost Kersten (voorzitter), Koos Ubbink, Marchel van Loveren, Edwin 
Willemsen 
Communicatie & Voorlichting: Patrick Bouman (voorzitter), Luc te Riele, Ferrie van de 
Logt, Loet Eissing,Matthee Moons, Henry Jansen 
Supporters & Activiteiten: Elske de Wildt (voorzitter), Eus Vissers, Hedwig van het 
Klooster, Milou Duijghuisen, Manon Bouman, Amber Muis, Romy Verkaart, Astrid van 
Haaren 
Sponsorzaken: Twan Konings (voorzitter), Henry Jansen a.i., Sven Zegers , Peter Wilting 

Patrick Bronstijn en 
Carla Goossens op de 
ALV in gesprek met 
Tanja Zwaag 
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Secretaris: 
Ledenadministratie: Matthee Moons 
Vrijwilligers,  verenigingscommissie: Johan Kerkhof (voorzitter), Tjipke Lemain, Marije de 
Witte,  Edwin Willemsen 
Vrijwilligers,  welkomscommissie: Harald van Hoorn ( voorzitter), Veronique Slenders, 
Maurice de Mandt, Herco Anema 
Penningmeester: 
Contributie-inning: Ron Remers 
Kascontrole aug. 2020: Paul Sanders en Richard Renkens 
Kascontrole 2021: Richard Renkens en Martien te Riele 
Voetbalzaken:  
Voetbalzaken: Harald van Hoorn (voorzitter), Patrick Bronstijn (Sen. en JO19-coördinator), 
vacant (JO17-coördinator), Roy Eggenhuizen (JO15,13-coördinator), Roy Vissers 
(JO12,11-coördinator), Maurice de Mandt (JO10,9,8,7,6-coördinator), Tosca Stevens 
(Vr/Meisjes-coördinator), vacant (TJC junioren), Henry Jansen (TJC pupillen), Frank 
Duijghuisen (Scout selectie Zo1), Loek Heijnen (Za-1, Zo-1-coördinator), Sonja Kat 
(voetbalPlus), Jules Abbenhuis (Oldstars) 
Wedstrijdzaken: Joost Heijnen (wedstrijdsecretaris), Henk van den Broek (consul) 
Scheidsrechtercoördinatoren:  Marty Suijkerbuijk en Arjan Winters 
FPC: Mariel Verhees (voorzitter) 
Toernooiencommissie: Geert van de Logt, Carl de Vries, Jan Hock , Frans Poelen, Toon 
Janssen, Geert Reijnen,  Peter van den Broek  
Zaalvoetbalcoördinator: Toon Janssen 
Facilitaire zaken: 
Buitendienst:  Henry Jansen (voorzitter), Marchel van Loveren, Leo de Bruijn, Theo de 
Wildt, Willy Geurts, Koos Groenen, Loet Eissing 
Clubhuiscommissie: Frans Janssen (voorzitter), Lianne Muller, Eva van de Logt, Henk 
Wienen, Betsy Arts 
Kledingcommissie:  Harm van Duren (voorzitter), Rosan van Walbeek, Edwin Willemsen, 
Maurice de Mandt, Patrick Bronstijn, Henry Jansen  
Vierdaagse-commissie: vacant (voorzitter), Jan Verweij, Ans Broekman, Henk en Mientje 
van den Broek, Peter en Ellie Thijssen, Henk Wienen, Hennie Vissers , Koos Ubbink 
Rommelmarktcommissie: Frans Janssen (voorzitter), Paul Reintjes, Bram Peeters, Tosca 
Stevens, Ellen te Riele, Dirk van Lin,Thomas Wijgers 
Marktplaats/Metalen: Paul Reintjes (voorzitter), Marco van de Ven, Koos Ubbink 
 
 

Voorzitter, Carla Goossens 
 
Commissie veiligheid & arbo 
 
De commissie veiligheid ondergaat geen veranderingen. De belangrijkste taak is de 
veiligheid waarborgen op wedstrijddagen van het 1e elftal op zondag. Met slechts 2 
thuiswedstrijden in dit seizoen hebben we de stewards niet veel in actie kunnen zien. 
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Commissie communicatie & voorlichting 
 
In dit coronajaar waarin weinig gevoetbald is is het ondoenlijk om maandelijks een 
Schietschijf en Stoofpraat uit te brengen. Ferrie van de Logt en Matthee Moons houden 
zich bezig met de schietschijf die dit jaar slechts 5 keer verschijnt. Luc te Riele zet alles op 
social media. Henry Jansen is de webmaster. De nieuwsbrief de Stoofpraat komt dit 
seizoen 8 keer uit. De Stoofpraat blijft een handig middel om leden snel op de hoogte te 
brengen van het laatste (corona)nieuws.  
 
Supporters- en activiteitencommissie  
Veel van de reguliere activiteiten moeten worden afgelast. Er is geen carnavalsfeest in de 
Stoof (in Nederland wordt helemaal geen Carnaval gevierd). Verder ook geen grote 
Julianadag. Bij de 2 thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt als altijd een loterij 
gehouden met loten verkocht door spelers uit JO15. Hoofdprijs een tegoedbon van de AH. 
Hoewel Sinterklaas zelf niet op het sportpark kan komen, reizen in dit coronajaar is 

namelijk vrijwel onmogelijk, wordt er wel een Pietengym georganiseerd voor de  jongste 
leden. Dat gebeurt op 2 december, alleen voor uitgenodigde en aangemelde teams. Na 
afloop is er wat lekkers voor alle kinderen gesponsord door Z&Z. 
 

Commissie Sponsorzaken 
De sponsorcommissie organiseert geen activiteiten voor sponsoren. Wel worden de 
contacten onderhouden en ook in dit coronajaar blijven onze sponsors trouw aan de club 
waarvoor wij hen hartelijk danken. 

 
Secretaris, Lianne Muller 
 
De secretaris is naast de normale taken van een secretaris  verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie, de representatie, de gastvrouwen en omroeper bij thuiswedstrijden van 
het eerste en de vrijwilligerscommissie.  
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Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Matthee Moons. Met zijn mutatielijsten houdt 
hij alle coördinatoren op de hoogte van alle wisselingen rondom de leden die hij 
nauwgezet bijhoudt in Sportlink. We zien in dit bijzondere jaar toch de normale aantallen 
nieuwe leden. De jongste jeugd blijft graag komen voetballen bij Juliana. We zien gelukkig 
weinig afmeldingen als gevolg van de coronacrisis.  
 
Welkomscommissie 
 
De welkomscommissie heet elk jaar onze nieuwe leden welkom. Met name de jongste 
leden worden uitgenodigd voor een eerste training, dit jaar gegeven door o.a. Janco Heijs 
en Irene van Santen, enthousiaste trainers van onze jongste kinderen. In het clubhuis 
luisteren de ouders ondertussen naar Harald van Hoorn die op ons nieuwe grote tv-
scherm een quiz over Juliana presenteert. Na afloop is er iets lekkers voor alle kinderen. 
Dit jaar was de kennismaking op 7 juli 2021, net in het nieuwe seizoen, alweer met een 
hoge opkomst! 
 

 
 
Verenigingscommissie 
 

De verenigingscommissie werkt inmiddels al 
een aantal jaren op dezelfde manier met het 
aanbieden van vrijwilligerswerk aan onze 
leden. De jongste jeugd vragen we om loten te 
verkopen voor de Grote Club Actie. Dat 
gebeurt voor het eerst deels digitaal en 
verloopt wederom succesvol. Op het eind van 
het seizoen op 19 juni tijdens de Regiocup 
worden de prijzen uitgedeeld aan de beste 
verkopers. Dit jaar zijn deze gesponsord door 
onze kledingsponsor SKOR! De hoofdprijs een 
echte (mini) goal. 

Johan Kerkhof en Carla Goossens met 
de winnaar van de hoofdprijs. 
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De best verkopende teams krijgen weer een clinic van Zo-1. Dit jaar waren dat JO7-2, 
JO10-2 en JO11-3. Op zondag 23 mei was de selectie van Remko Bicentini aanwezig 
voor een leuke voetbalochtend. 

 

Penningmeester, Tanja Zwaag 
 
De penningmeester verzorgt o.a. de boekhouding, de jaarrekening, begroting en 
budgetcontrole.  Ron Remers is ook dit jaar verantwoordelijk voor de inning van de 
contributies. Ondanks dat veel leden dit jaar niet veel kunnen sporten betaalt vrijwel 
iedereen toch zijn contributie. Met name de senioren mogen een lange tijd in het geheel 
niet voetballen en daarom besluit het bestuur dat zij in het volgende seizoen een deel van 
de contributie, te weten 100 euro, weer terugkrijgen. De overheid probeert met 
verschillende steunmaatregelen de financiele situatie van verenigingen gezond te houden. 
De penningmeester is dan ook druk met het aanvragen van alle regelingen zoals TASO, 
TVL etc. 
 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: de contributie, de sponsoren, de opbrengst 
van het clubhuis, de rommelmarkt en de 4daagse. Dan zijn er nog de Vriendenloterij, 
Grote Club actie, Rabo ClubSupport en Sponsorkliks. De opbrengsten van het clubhuis 
zijn dit seizoen fors lager. De sponsorinkomsten zijn daarentegen gelijk aan vorig jaar. 
Antoinette Föllings en Peter Barsch zijn verantwoordelijk voor het ophalen van het oud 
papier. Paul Reintjes is de man achter de Marktplaatsverkoop (MP) en de oud 
ijzerinzameling. Met name dit jaar is de opbrengst uit MP groter dan anders, dit omdat de 

GCA clinic gegeven door spelers van Zo-1, winnende teams waren: JO7-2, JO10-2 en JO11-3.  
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rommelmarkt verzet wordt en veel spullen al eerder op MP verkocht 
worden. Samen met Koos Ubbink en Marco van de Ven worden veel 
spullen die worden afgegeven aan Juliana opgeknapt en verkocht. 
De oud ijzer inzameling loopt ook dit jaar weer voorspoedig. Omdat 
iedereen veel thuis opruimt komt er veel binnen. Ook de 
metalenprijzen stijgen wat weer goed is voor de clubkas.  

 
Kascommissie 
 
In de kascommissie hebben voor de ALV van september zitting:  Paul Sanders en Richard 
Renkens. Zij keuren de jaarrekening goed.  

 
Voetbalzaken, Joost Heijnen  
 
Voetbalzaken 
 
Sv Juliana ‘31 start het seizoen 2020-2021 in de competitie met 14 seniorenteams, 
waaronder 6 zaterdagteams, 5 zondag herenteams, 2 zondag damesteams (waarvan 1 
combinatieteam met AWC) en 1 veteranenelftal en 35 jeugdteams. Acht daarvan zijn  
prestatieteams, de anderen zijn recreatieteams. Een ervan is een meisjesteam. 
Verder is er nog 1 Oldstars team en 1 VoetbalPlus team. Iedereen is weer blij om met de 
competitie te kunnen beginnen, echter begin oktober is het al weer voorbij en wordt de 
competitie naar later blijkt in het geheel afgelast. 
 
Ook trainingen worden beperkt dit jaar. Gelukkig niet voor de jeugd. Jeugdteams tot 18 
jaar mogen gewoon trainen en onderling wedstrijden spelen. Dat wordt dan ook het gehele 

seizoen gedaan. Elke zaterdag worden er vele 
wedstrijden gespeeld. Voor de leiders en trainers 
staat de gratis koffie klaar. Ouders mogen het 
sportpark niet op en kijken soms vanaf de 
parkeerplaats naar de verrichtingen van hun kroost. 
Dankzij de vele oefenpartijtjes is het ook nog 
mogelijk om de scouting van de jeugd te doen zodat 
de indeling voor het volgend seizoen toch nog op 
een goede manier gedaan kan worden. Op het einde 

van het seizoen wordt er door de KNVB nog een kleine competitie georganiseerd, nl. de 
REGIOCUP. Alle jeugdteams krijgen zo de kans om nog 4 wedstrijden tegen andere 
verenigingen te spelen. Zonder kleedkamers, zonder ouders op het sportpark en met 
gesloten clubhuis is het toch fijn om iedereen weer te verwelkomen. 
 
De senioren mogen lange tijd slechts in groepjes van 4 trainen. Later in het seizoen 
mogen de senioren tot 27 jaar weer gewoon trainen en pas in juni mag iedereen weer op 
de normale manier het veld in. Kleedkamers blijven de gehele tijd dicht. Voor de 
wedstrijdsecretaris is het wel even puzzelen geweest omdat het trainingsschema ook ivm 
de avondklok regelmatig aangepast moest worden. 
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De commissie voetbalzaken organiseert normaliter een mini WK en mini CL. Deze kunnen 
dit jaar niet doorgaan. Er wordt echter wel een leuke voetbaldag georganiseerd op 
Koningsdag. Omdat het reguliere scholentoernooi en ook de Koningsspelen niet doorgaan 

besluit de commissie om een voetbalclinic te 
houden voor alle teams tot en met de JO13 
jaarlaag inclusief het Plusteam. Onder 
begeleiding van verschillende 
(selectie)trainers zijn er allerlei voetbalvormen 
en spelletjes op de velden te vinden. Vanwege 
de grote hoeveelheid aanmeldingen worden 
de jongste teams in de ochtend en de oudere 
teams in de middag verwelkomt. Juliana zorgt 
voor een klein hapje, een drankje en wat 
lekkers tijdens die dag. Na lange tijd konden 
de vlaggen bij Juliana weer in top! 
 

 
Wedstrijdsecretariaat 
 
Dit seizoen is het laatste seizoen als wedstrijdsecretaris voor Joost Heijnen en er wordt 
dan ook een opvolger gezocht. Gelukkig wordt die gevonden in Ron Remers, het einde 
van het seizoen staat dan ook in het teken van de overdracht. 
 
Fair Play Commissie 
 
De Fair Play commissie bestaat dit seizoen uit  Mariel Verhees (voorzitter). Zij zet zich in 
om voor alle trainers en leiders een VOG aan te vragen. Gedurende het seizoen zoeken 
we versterking zodat we volgend seizoen weer een volledige commissie hebben.  
 
Op deze plaats ook aandacht voor een belangrijke nieuwe ontwikkeling: 
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Sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige 
omgeving zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan de voetbalsport. Voor een groot 
gedeelte is dat afhankelijk van hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan. Dat staat 
beschreven in onze gedragscode. Deze is in een nieuw jasje gestoken en is te lezen op 
onze website. Sv Juliana’31 heeft nu ook een vertrouwenspersoon aangesteld die zich 
inzet om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen. Daarmee willen we de drempel verlagen om 
gevoelige onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken. 
Er zijn 2 personen bereid gevonden om hieraan invulling 
te geven. Alle leden zijn hierover geïnformeerd via de 
nieuwsbrief en de website. 
 
Toernooicommissie 
 
Ook voor de toernooicommissie is het een moeilijk jaar. Er worden veel plannen gemaakt, 
maar uiteindelijk worden alle toernooien dit seizoen afgelast.  
 
 
 

Facilitaire Zaken, Patrick Bronstijn 
 
Het bestuurslid facilitaire zaken is verantwoordelijk voor velden, materialen en clubhuis. 
Twee van de grote evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, de rommelmarkt en 
de 4-daagse gaan dit seizoen niet door. De Nijmeegse 4daagse wordt voor het 2e jaar 
helemaal niet gelopen en de rommelmarkt wordt uitgesteld tot 4 juli 2021. Verslag daarvan 
zal dan ook in het volgende jaarverslag komen te staan.  
 
Kledingcommissie 

 
Voor de kledingcommissie is het een mooi jaar aangezien we een overgaan op compleet 
nieuwe kleding geleverd door SKOR. Met een mooie reclamecampagne wordt op 2 
augustus de nieuwe kleding geshowd door fotomodellen van de club van alle leeftijden. 
Op die dag wordt de eerste wedstrijd in het nieuwe tenue gespeeld door Zo-1 tegen de 
amateurs van NEC. Wij zijn een van de eerste verenigingen die geheel gekleed worden 
door SKOR, het ontwerp is in gemaakt in grote samenwerking tussen onze club en SKOR 
en wordt door velen erg mooi gevonden. Alle spelende leden van klein tot groot inclusief 
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alle selectieteams spelen voortaan in dezelfde kleding met dezelfde kledingsponsoren. We 
bedanken alle sponsoren van harte voor hun bijdrage aan dit kledingproject. Op het 
sportpark hangen op verschillende plekken borden met de namen van de sponsoren. 
 
 
Commissie Buitendienst 
 
In het begin van het seizoen wordt de voorzijde van het clubhuis verfraaid. Met behulp van 
2 sponsoren wordt het verdroogde gras vervangen.  Joerie van Eldijk heeft het grondwerk 
gedaan en de bestrating met bloembakken aangelegd. Daarna heeft Harrie van Lent de 
bloembakken van mooie struiken en planten voorzien. De foto’s voor en na spreken 
boekdelen1 

 
 
In mei wordt de verlichting van veld 1 vervangen door LED 
verlichting. Het hoofdveld wordt voortaan verlicht door de nieuwste 
generatie LED- verlichting (Philips) en de oude lampen bij veld 3 en 
7 (ministadion) zijn vervangen door de nog relatief nieuwe lampen 
die bij veld 1 stonden. De lichtkwaliteit is flink verbeterd, maar nog 
belangrijker: de energie- en onderhoudskosten nemen met 30 tot 
60% af en we stoten jaarlijks 6.010 kg minder CO2 uit. Dit project 
was twee jaar geleden al opgestart maar de uitvoering werd door de 
Corona-crisis met een jaar uitgesteld.  
 
 
 
Clubhuiscommissie 
 
Het clubhuis is een groot deel van het seizoen noodgedwongen gesloten. Publiek is na de 
sluiting in oktober het gehele seizoen niet welkom geweest. De voorraden die er in oktober 
nog waren zijn opgemaakt en uitgedeeld aan vrijwilligers. Koffie en thee is het hele 
seizoen gratis verstrekt aan alle vrijwilligers. Pas in juli 2021 mag het clubhuis weer 
opengaan. Ook de naschoolse opvang is lange tijd niet aanwezig geweest in het clubhuis.  
 
Er wordt nog wel een investering gedaan: in het clubhuis wordt een grote televisie 
opgehangen zodat de leden voortaan voetbalwedstrijden op een groot scherm kunnen 
bekijken.  
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Voetbalnieuws 
 
In deze rubriek staan normaliter de voetbalresultaten en kampioenen. Dit jaar zijn er 
echter geen kampioenen, geen promoties noch degradaties. De meeste teams zullen dan 
ook in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse starten. 
 
Elk jaar worden in de winterstop de onderhandelingen gevoerd met de trainers van de 
selectieteams om ervoor te zorgen dat in het volgend seizoen elk team de juiste trainer 
heeft. Na 4 seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen Juliana '31 en 

trainer Remko Bicentini. De kans op een nieuwe 
internationale uitdaging als assistent bondscoach 
van Canada in combinatie met het volgen van de 
zeer intensieve opleiding Coach Betaald Voetbal 
van de KNVB zijn simpelweg niet te combineren met 
het (hoofd)trainerschap bij Juliana '31. Opvolger 
wordt Remko’s dorpsgenoot Ton Kosterman. Hij 
heeft een jarenlange staat van dienst als 
hoofdtrainer in de regio, o.a. bij Alverna en Woezik.  
Op 6 februari wordt het contract van Ton Kosterman 
als hoofdcoach van Zo-1 getekend.  

 
Bij de andere selectietrainers zijn er weinig wijzigingen, Rob Janssen verlengt zijn contract 
bij Za-1 en ook de meeste jeugdtrainers blijven. Sebastiaan van Bon kondigt aan weer 
terug te komen bij Juliana. Hij wordt het volgend seizoen Hoofd Jeugdopleiding of anders 
gezegd Technisch Jeugdcoördinator voor de junioren. Ook al gedurende dit seizoen is hij 
alweer regelmatig op het sportpark te vinden. 
 
Standaardteams Za-1 en Zo-1 
Bij de start van het seizoen worden van onze standaardelftallen officiële teamfoto’s 
gemaakt, natuurlijk in de nieuwe teamtenue’s.  
Za-1 met nieuwe trainer Rob Janssen start het seizoen voortvarend, gaat door in de beker 
en staat hoog genoteerd als de competitie wordt stilgelegd, 9 punten uit 3 wedstrijden. 
Kansen op promotie waren er met deze selectie zeker geweest, maar alweer moeten deze 
uitgesteld worden naar volgend seizoen. 
Zo-1 speelt slechts 2 competitiewedstrijden. De volgende 3 wedstrijden worden afgelast 
omdat er coronagevallen zijn eerst bij de tegenstander en vervolgens bij het eigen team. 
Gelukkig zonder grote gevolgen voor de spelers in kwestie.  
Beide teams kunnen lange tijd niet trainen, er wordt geprobeerd om in groepen van 4 te 
trainen voorzover dat mogelijk is om zo toch de conditie nog enigszins op peil te houden. 
Wanneer in maart weer getraind mag worden voor leden tot 27 jaar kan in ieder geval een 
deel van de selectie weer voluit trainen en die kans wordt dan ook meteen aangepakt. De 
nieuwe trainer Ton Kosterman start in juni al met de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen om zo de achterstand opgelopen in dit coronajaar zoveel mogelijk te beperken. 
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Met dank aan Matthee Moons die enkele foto’s voor dit verslag leverde. 
 
Lianne Muller, Secretaris sv Juliana ’31,  
September 2021 

Juliana 1 zondag selectie 2020-2021, foto gemaakt door Rob Koppers, fotograaf van Zo-1 

Juliana 1 zaterdag selectie 2020-2021, foto gemaakt door Matthee Moons 


