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Sportief en met plezier presteren

1. Voorstel statutenwijziging
2. Highlights seizoen 2021-2022
3. Financieel verslag 2021-2022
4. Begroting 2022-2023
5. Verslag kascommissie
6. De huidige werelddynamiek en de mogelijke gevolgen 

voor de club
7. Vaststelling contributie 2023-2024
8. Bestuurssamenstelling (niemand treedt af, er zijn geen 

bestuursvacatures tenzij er leden staan te trappelen)
9. Prioriteiten 2022-2025
10.Benoeming leden van verdienste
11.Vragen en antwoorden
12.De nazit 

Agenda



Geslaagde overstap naar de zaterdag



Michael Groeneweg nieuwe HO 



Rody van Hemert nieuwe Hoofdtrainer 



Geslaagde cursus 
verenigingsscheidsrechter



JO18-1 naar de hoofdklasse



Heren-2 naar de reserve hoofdklasse



Heren-1 naar de zaterdag 1e klasse



Feyenoord wint regenachtige maar 
geslaagde U13 CUP







Twee jaar vertraagd maar geslaagd



Onze Dick in de lappenmand



Henk Vogelenzang de Jong 60 jaar 
getrouwd



Henk Vogelenzang de Jong 60 jaar 
getrouwd en laatste keer bij Zwervers



Henk Vogelenzang de Jong overleden



Edvin de Vries overleden



Rien Luneburg overleden



Nieuwe toplaag veld 2



Verlenging contract voetbalschool 
Progressie



Geslaagd mini-toernooi



Nieuwe trainingsoutfit G-team



Eindelijk weer een Bingo-avond



Sinterklaas op de club



Introductie statiegeld op de plastic fles



Nieuwe outfit kantinemedewerkers



3 grote TV’s



TV in kleedkamer 1



3e en 4e editie IJsselcup



Winst in IJsselcup



Nieuwe loods voor de materialen



Het Zwervers bospad een feit (lengte 
550 meter)



Nieuwe posters bij de ingang van de kantine



Nieuwe sponsorbanner bij de entree



Overgang naar contributie-in-systeem Nikki



Nieuw wedstrijdtenue en kledingleverancier



2x

Airco in kledingshop en kantine



Pesterijen van Handhaving op de 
parkeerplaats



Grote verwijzing voor Sportpark Couwenhoek
op lichtmast 45

Bebording in overleg met de 
gemeente in de maak



Extra verwijzing voor A.M. van  
Cappellenpark  - Op flessenpaal
Maatvoering: zelfde als overige verwijzingen

Bebording in de maak



Afgelastingen veld 3



Gesprekken met Sportief Capelle over 
noodzaak derde kunstgrasveld



Aandacht voor de week van de
scheidsrechter



Nieuwe website een feit



Nieuwe website een feit



800ste spelende lid. Brengt het totaal 
aantal leden op 1083



Pannakooi een feit en veel gebruikt



Complimenten over onze Facebook 
aanpak



Bladblazen met kantplanken een 
drama



Een bladzuiger is noodzakelijk



Halloweentrainingen een succes



Halloweentrainingen: Iedereen deed mee



Halloween-metamorfose



Een echte derby. Eindelijk!



Strakke wedstrijdaankondiging (met dank 
aan Luc Inesia)



Een derby met sfeer


