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Voorwoord 

 

Wie is NSVV? 

Een middelgrootte voetbalvereniging met een dorpskarakter. De vereniging is de grootste in de 

dorpskern Numansdorp. NSVV heeft van oudsher ook een grote aantrekkingskracht op niet- leden in 

het dorp. NSVV heeft een historisch verleden, waarin de club aan de top van het amateurvoetbal heeft 

gespeeld. Vanaf begin jaren ’90 is de club sportief langzaam weggezakt naar het huidige niveau. 

Insiders vinden dat het niveau steeds weer iets minder is geworden. Deze nivellering is jarenlang 

geaccepteerd, omdat spelers rechtstreeks betalen (zowel uit eigen kweek als van buitenaf) niet werd 

geaccepteerd, hetgeen ook  breed binnen de vereniging wordt gedragen. Dit in afwijking van de 

algemene voetbalvisie, waarbij direct betalen noodzakelijk wordt geacht om hogere sportieve ambities 

te kunnen nastreven.  

 

Ondanks het ontbreken van sportieve successen van het eerste elftal floreert NSVV als vereniging. 

NSVV wordt vaak gezegd heeft zijn eigen DNA en blijft hieraan trouw. Wat is precies de DNA van 

NSVV?: 

 

- NSVV heeft een herkenbaar eigen 1e elftal, waarbij de meeste NSVV spelers vanuit eigen jeugd 

komen of zich met NSVV kunnen identificeren als ze van buiten de vereniging komen; 

- Een grote supportschare t.o.v. andere verenigingen, hetgeen deels nog voorkomt uit verleden, 

maar als het er sportief omgaat zijn ook de nieuwe supporters er. De term sleeping giant 

wordt in dit verband wel eens gebruikt; 

-  NSVV is een echte vereniging met veel vrijwilligers, waarmee we ons onderscheiden van 

andere verenigingen. Deze betrokkenheid wordt gestimuleerd, doordat NSVV in de 

samenleving meer  wilt zijn dan alleen een voetbalvereniging  en er ook gestreefd wordt om 

het recreatieve voetbal aantrekkelijk te  houden; 

- NSVV heeft een florerende jeugdafdeling, die zorgt voor dynamiek en steeds weer nieuwe 

betrokken leden, het vergrijst niet; 

- Leden zijn trots op de vereniging, omdat we al jaren onze eigen herkenbare koers varen en de 

renovatie van het sportcomplex, die erg geslaagd is, heeft deze trots versterkt. 

 

Het ontbreken van sportieve successen heeft de vereniging doordat het haar eigen DNA heeft niet “in 

laten kakken”. Maar NSVV is ook gewoon een sportclub en sportieve successen maakt de 

aantrekkingskracht en de betrokkenheid vanzelf veel groter. Doordat volgens algemene opinie zonder 

het betalen van spelers sportieve ambities een utopie is er ook een gelatenheid (negatieve acceptatie) 

ontstaan en zelfs een soort calimero gedrag richting verenigingen, die een andere keuze hebben 

gemaakt. 

 

Maar is dit zo?  
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Met de renovatie hebben we bewezen, dat we ambities waar kunnen maken als we erin geloven.  

Waarom zouden we niet met behoud van onze eigen DNA hogere sportieve ambities kunnen nastreven?  

Het bestuur ziet dit als de uitdaging om dit in de beleidsperiode te realiseren. We hebben een 

jeugdafdeling met omvang, staan er financieel goed voor om onze sportieve ambities te faciliteiten, 

hebben een sportcomplex die waardig is om op een hoger niveau te spelen en we zijn als vereniging 

een sleeping giant met veel betrokkenheid 

 

Als we er echt echt echt echt in geloven kunnen we dit ook realiseren. Als bestuur gaan we er voor. De vereniging 

ook? 
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Hoofdstuk 1: Beleidsvoornemens 2014-2018 

 

Evenals het vorige beleidsplan is ook dit plan in vijf thema’s onderverdeeld  

 

De vijf thema’s zijn: 

1. Vereniging:Vereniging:Vereniging:Vereniging: Onze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoeren 

2. Sportieve ambities:  Sportieve ambities:  Sportieve ambities:  Sportieve ambities:   NSVV snakt na 19 jaar weer naar sportieve successen op een hoger niveau 

3. Jeugd:Jeugd:Jeugd:Jeugd: Een regionale uitstraling helpt NSVV om haar sportieve ambities te realiseren 

4. Bestuurlijk:Bestuurlijk:Bestuurlijk:Bestuurlijk:  verjonging en professionaliteit houd je bij de tijd 

5. Financieel:Financieel:Financieel:Financieel: een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan een armlastige 

vereniging 

    

1.1 Vereniging::::    Onze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoerenOnze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoerenOnze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoerenOnze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoeren    

 

NSVV is een echte vereniging, zowel binnen de vereniging als er buiten wordt dit er/herkend en 

positief beoordeeld. In het voorwoord is aangegeven, dat dit komt omdat we onze DNA trouw blijven. 

Dit wil zeker niet zeggen, dat we blijven hangen in de tijd en dat we niet veranderen. We gaan juist de 

uitdaging aan met alle nieuwe ontwikkelingen, die op onze vereniging afkomen.  Bij het maken van 

nieuw beleid is onze DNA wel ons kompas, die richting geeft in welke keuzes we moeten maken.  

 

Door de economische ontwikkelingen is de uitbreiding van de woningbouw in  Numansdorp (zuid) 

vertraagd en is het zelfs de vraag of het in de vorm van de oorspronkelijke plannen uitgevoerd gaat 

worden. Dit is ook voor NSVV jammer, omdat het ongetwijfeld gevolgen heeft voor het inwonersaantal 

en de vergrijzing in Numansdorp. In de komende jaren is de verwachting, dat  het aantal nieuwe 

aanmeldingen van F-leden zal verminderen. Ook andere verenigingen hebben met deze 

ontwikkelingen te maken en vaak heeft het voor de kleinere verenigingen nog veel dramatischere 

gevolgen. Het is niet de vraag of er minder verenigingen komen in de Hoeksche Waard, alleen wanneer. 

Het is de taak van het bestuur om in gesprek te gaan met de omliggende verenigingen en de toekomst 

te verkennen.  Als we als NSVV niet hier op inspelen, zullen we ongetwijfeld door andere verenigingen 

gepasseerd worden.  De plannen voor het regionaliseren van onze jeugdopleiding, actief beleid  om te 

voorkomen dat onze juniorleden bij de overgang naar de senioren afhaken en het volgend seizoen  

invoeren van het dames voetbal ( mogelijk in samenwerking met SSS) passen in ons beleid, om te 

voorkomen dat het ledental van NSVV gaat teruglopen.   

 

In de afgelopen 5 jaar heeft de renovatie van ons sportcomplex centraal gestaan binnen onze 

vereniging. Wij zijn als vereniging trots op ons resultaat, maar het heeft ons binnen de vereniging ook 

dichter bij elkaar gebracht. De acties en activiteiten, die t.b.v. de renovatie zijn georganiseerd was 

uiteindelijk niet alleen voor de financiën, maar gaf ook invulling aan ons streven, dat NSVV meer is dan 

alleen voetbal. Het is de taak van de activiteitencommissie om dit inhoud te blijven geven in de 

toekomst. 
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 In een lokale gemeenschap als Numansdorp kan NSVV het cement vormen voor de sociale en 

maatschappelijke cohesie. Juist nu steeds meer sociale voorzieningen in het dorp verdwijnen is het de 

wens van NSVV om hier meer inhoud aan te geven. Dit kan door het multifunctioneel gebruik van ons 

clubhuis te verhogen, waardoor er meer gebruik van wordt gemaakt en NSVV het beheer professioneler 

kunnen invullen. Ook het financiële aspect is een reden om het clubhuis intensiever te gebruiken. 

 

De contributie aan onze leden is laag in relatie tot hetgeen NSVV haar leden kunnen aanbieden. Zeker 

als dit vergeleken wordt met andere sportverenigingen of andere voetbalverenigingen. De gehele 

renovatie van ons sportcomplex heeft niet geleid tot een aanpassing van de contributies, hoewel we 

onze leden meer kunnen bieden. De kleding wordt aan alle elftallen kosteloos ter beschikking gesteld. 

Meestal werd deze kleding gesponsord, maar door de laagconjunctuur wordt het lastiger om steeds 

maar weer genoeg  sponsoren te vinden. Ongewijzigd doorgaan wordt hierdoor moeilijk. In 

tegenstelling tot veel verenigingen lukt het ons om genoeg vrijwilligers te vinden. Dit gebeurd 

onbetaald en dat willen we ook graag zo houden. In een aantal vrijwilligersfuncties is echter ook bij 

ons een groot gebrek. Leiders/trainers voor lagere junioren elftallen en  scheidsrechters voor de lagere 

senioren elftallen. Willen we hier een goede invulling aan kunnen geven, dat moet er iets veranderen. 

Een andere opzet van onze contributies zouden hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Uitgangspunt 

blijft, ons streven was om de contributie betaalbaar te houden en het vrijwilligerswerk uit vrije wil te 

laten plaatsvinden en niet betaald, omdat het met passie en plezier moet blijven plaatsvinden. 

 

Concreet streven wij als vereniging de navolgende doelstellingen na:  

• Overleg met onze naaste voetbalverenigingen omtrent toekomst om in te kunnen spelen op 

bedreiging, dat ledenaantallen gaan dalen;; 

• Jaarlijks grote bijzondere activiteit organiseren om het verenigingsgevoel elan te geven; 

• Nieuw contributiebeleid met juiste verhouding tussen wat we onze leden te bieden hebben en 

de kosten daarvan; 

• Plan van aanpak om sportcomplex/ clubhuis meer multifunctioneel te maken. 

• Invoering van het damesvoetbal binnenonze vereniging ( mogelijk in samenwerking met SSS) 
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1.2 Sportieve ambities:   NSVV snakt na :   NSVV snakt na :   NSVV snakt na :   NSVV snakt na 19 19 19 19 jaar weer naar sportieve jaar weer naar sportieve jaar weer naar sportieve jaar weer naar sportieve 

successen op een hoger niveausuccessen op een hoger niveausuccessen op een hoger niveausuccessen op een hoger niveau    

 

Als je het vorige beleidsplan nog eens doorleest en beoordeeld op realisatie kun je niet anders dan   

vaststellen, dat veel doelstellingen zijn gerealiseerd.  Alleen met de sportieve ambities van ons 1e elftal 

zijn we in goede bedoelingen blijven hangen. De algemene overtuiging bij het opstellen van het vorige 

plan was, dat we met ons beleid om niet rechtstreeks spelers te betalen ook geen grote ambities 

zouden moeten hebben. Langzaam zijn we echter tot het besef gekomen, dat je zonder ambities altijd 

in goede bedoelingen blijft hangen. In het voorwoord bij dit plan is al aangegeven, dat we ook unieke 

DNA hebben, die we meer moeten profileren om hogere ambities te kunnen nastreven.  

De sportieve ambitie moeten we dan ook durven bij te stellen namelijk dat we met ons 1e elftal in de 1e 

klasse willen spelen. Tevens moeten we streven dat al onze standaard elftallen in de jeugd minimaal 

uitkomen in de 1e klasse en incidenteel in de hoofdklasse. 

 

 Wat is hiervoor nodig? 

• Op de eerste plaats  het geloof, dat we het op onze manier kunnen realiseren. Zonder 

overtuiging binnen NSVV hoeven we niet aan deze uitdaging te beginnen; 

• Op de tweede plaats is een goed functionerende TC van eminent belang.  Zij zullen moeten 

zorgdragen voor een goede structuur en een voetbalvisie die bij NSVV past. 

• Ook zullen we de faciliteiten rond het 1e elftal moeten verbeteren. Om dit te kunnen realiseren 

moeten de post(en) voetbalkosten verder stijgen, zodat door TC hieraan invulling gegeven kan 

worden; 

• Een tweede en derde elftal, die sportieve ambities moet hebben, maar anderzijds ook in dienst 

staat van de sportieve ambities van het 1e elftal 

• Het moet weer interessant worden voor kwalitatief goede jonge voetballers van buiten NSVV 

om weer voor NSVV te spelen.  Met een 1e elftal volledig bestaand uit spelers uit  eigen kweek 

op 1e klas niveau is een utopie. We moeten de overtuiging hebben, dat we deze spelers als 

NSVV verder kunnen helpen in hun carrière. 

• Optimale ontwikkeling van jeugdig talent moet vooropstaan en verdient de juiste begeleiding. 

Concreet streven we de navolgende doelstellingen na om onze sportieve ambities te kunnen realiseren: 

• Het 1e elftal weer op 1e klasse niveau laten spelen met een herkenbaar elftal; 

• Faciliteiten rondom het 1e elftal aanzienlijk verbeteren. 

• Een goed functionerende TC met een duidelijke structuur en een duidelijke voetvalvisie voor 

alle standaardelftallen, zowel bij de jeugd als ook bij de senioren. 

(Visie vanuit de TC is inmiddels beschikbaar en als bijlage bijgevoegd) 

• Centraal zetten van de ontwikkeling van de jeugd. 

• Goede communicatie in alle geledingen rondom het technisch kader Tussen haakjes 

weggehaald 
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1.3 Jeugd: Een regionale uitstraling helpt NSVV o: Een regionale uitstraling helpt NSVV o: Een regionale uitstraling helpt NSVV o: Een regionale uitstraling helpt NSVV om haar sportieve ambities te m haar sportieve ambities te m haar sportieve ambities te m haar sportieve ambities te 

realiserenrealiserenrealiserenrealiseren    

    

Eerder is in het plan al beargumenteerd, dat het aantal jeugdleden de komende jaren zal afnemen door 

stabilisatie van het inwonersaantal en vergrijzing. Statistisch betekent dit, dat we niet alleen minder 

aanmeldingen krijgen van nieuwe jeugdleden, maar ook dat het aantal spelers die geschikt zijn voor 

het eerste elftal ook af gaat nemen. Dit is feitelijk een conclusie die in tegenspraak is met onze 

sportieve    ambities om door te groeien naar de 1e klasse. Dit scenario komt naar mening van het 

bestuur gaat plaatsvinden bij ongewijzigd beleid, waardoor feitelijk onze sportieve ambities in het 

gedrang komen.  

De ontwikkeling bij onze vereniging is vanzelfsprekend ook het beeld bij veel andere verenigingen en 

met name kleine clubs zullen het erg zwaar krijgen en mogelijk moeten stoppen, dan wel fuseren met 

naburige clubs. Om die reden moeten wij in de komende jaren geëquipeerd zijn om (goede) jeugdleden 

van kleinere verenigingen te kunnen opvangen, In onze visie is het niet eens een kwestie van kiezen. 

Als we het niet voor deze richting kiezen wordt NSVV door andere grote clubs in de Hoeksche Waard 

voorbijgestreefd en komen we juist in een achterstandsituatie terecht,  

Om een regionale uitstraling te krijgen moet op een aantal punten het beleid volledig gewijzigd 

worden. Uitdaging is om ervoor te zorgen dat het voor goede jonge jeugdspelers van buiten 

aantrekkelijk wordt om bij NSVV te komen voetballen. Om deze aantrekkingskracht te kunnen 

realiseren moet er een kwalitatief goed jeugdplan komen, die deze ambities uitwerkt naar een plan van 

aanpak. Belangrijke randvoorwaarde is wel, dat er financiële ruimte komt om dit plan in te vullen (dit is 

een taak van bestuur en sponsorcommissie). Daarnaast zal de communicatie met name naar buiten toe 

goed moeten zijn, omdat het bij naburige clubs nogal wat roering op zal leveren.  Dit voorkomen we 

niet, maar met uitleg blijf je in ieder geval on speaking terms ( “doen wij het niet, dan doe de andere 

grote clubs het wel)..  

Om dit jeugdplan te kunnen uitvoeren, zal de jeugdcommissie een andere rol krijgen dan dat ze tot nu 

toe hebben ingevuld. Het huidige jeugdcommissie is vooral operationeel ingesteld en hebben dit ook 

erg goed op orde. Om het nieuwe jeugdplan goed te kunnen implementeren is het noodzakelijk, dat de 

jeugdcommissie een veranderingsproces kan managen en ook meer gaat besturen en daardoor  de 

operatie gedeeltelijk  aan anderen moet overlaten. Dit betekent, dat de jeugdcommissie aangevuld 

moet worden met nieuwe leden, die deze competenties wel hebben.  

 

Concreet streven we de navolgende doelstellingen na om ons jeugdplan te realiseren: 

• Nieuwe formatie van de jeugdcommissie; 

• Opstellen van een jeugdplan met regionale uitstraling; 

• Communicatieplan om NSVV Jeugd meer uitstraling/performance te geven; 

• Financiële ruimte om jeugdplan te kunnen realiseren; 

• In 2018 spelen alle standaard elftallen minimaal op 1e klasse niveau 

• Het mini/kabouter voetbal een definitieve plaats geven binnen NSVV  
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1.4 Bestuurlijk:  verjonging en professio:  verjonging en professio:  verjonging en professio:  verjonging en professionaliteit houd je bij de tijdnaliteit houd je bij de tijdnaliteit houd je bij de tijdnaliteit houd je bij de tijd    

    

Bestuurlijk is er al jaren een redelijke rust binnen NSVV. De structuur om te werken met commissies, 

waarbij altijd een bestuurslid in de commissies is vertegenwoordigd voldoet en behoeft geen 

verandering. In bijlage 1 is de bestuurlijke structuur van NSVV in een organigram weergegeven. 

 

Nog maar recent is eindelijk de commissie voetbaltechnische zaken goed ingevuld, heeft de 

kantinecommissie een ingrijpende wijziging ondergaan en is door de renovatie van het sportcomplex 

als van zelf de financiële commissie ontstaan. Al jaren werd er binnen de vereniging gesproken over 

een commissie normen en waarden zonder dat er echt inhoud aan werd gegeven. Door de misstanden 

op de voetbalvelden en de aandacht, die het heeft gekregen in de media en de KNVB is de noodzaak 

om een dergelijke commissie inhoud te geven nog groter geworden.  

 

Hoewel voor de invulling altijd uit de vaak genoemde “zelfde vijver” moet komen, zijn de vacatures in 

de commissies de laatste jaren ingevuld door betrekkelijke nieuwkomers, hetgeen vanzelfsprekend een 

verheugende ontwikkeling is.  Deze ontwikkeling moet gestimuleerd blijven worden, evenals dat 

geprobeerd moet blijven worden om jonge mensen te interesseren voor de commissies om de 

vergrijzing tegen te gaan. In tegenstelling tot veel andere verenigingen blijven wij hierin gelukkig 

slagen. 

 

Aandacht vraagt wel de positie van de jeugdcommissie. Al jaren werkt de jeugdcommissie, 

ondersteund door een jeugdcoördinator voor de voetbaltechnische zaken in dezelfde samenstelling. 

Het bestuur is operationeel ingesteld. Dit is en blijft ook noodzakelijk, omdat zij verantwoordelijk zijn 

voor het goed functioneren van 27 elftallen. Het streven om onze jeugd een meer regionaal karakter te 

geven, alsmede het streven om het damesvoetbal te gaan invoeren, vraagt om een uitbreiding van het 

bestuur. Deze uitbreiding moet niet alleen in menskracht plaatsvinden,  maar ook in professionaliteit 

wil NSVV haar ambities m.b.t. de jeugd realiseren. Verhoging van de  professionaliteit is noodzakelijk 

om met name het veranderingsproces om de jeugd een meer regionaal karakter te geven te kunnen 

managen.  

 

Concreet streven wij op het bestuurlijke vlak de navolgende doelstellingen na: 

 

• Vorming van een commissie  Waarden en normen. De voornaamste taken van deze commissie 

zijn: het zorgen voor een dynamisch gedragsprotocol voor NSVV, het adviseren van het 

bestuur en het begeleiden van probleemleden  (jeugd, senioren, maar ook eventueel 

supporters). Ook is het belangrijk dat deze commissie een positieve uitstraling krijgt; 

• Invulling van de vacatures in de commissies onderhoud en communicatie, waarbij met name 

binnen de commissie onderhoud ook nog eens een verjonging nodig is, omdat een aantal 

leden nu eenmaal niet het eeuwige leven hebben; 

• Versterking van de jeugdcommissie noodzakelijk vanwege opstellen jeugdplan en 

regionalisatie van onze jeugdopleiding; 
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1.5 Financieel: een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan : een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan : een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan : een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan 

een armlastige verenigingeen armlastige verenigingeen armlastige verenigingeen armlastige vereniging    

 

De begroting van NSVV heeft zich de afgelopen jaren zeer positief ontwikkeld. In 2007-2008 (begin 

vorige beleidsplanperiode ) werd er nog gewerkt met een begroting van € 288.000. Doelstelling was 

toen om in 5 jaar de begroting te laten toenemen tot € 325.000 in het seizoen 2012-2013. Dit werd 

toen gezien als zeer ambitieus. Maar ondanks de financiële en economische crisis zijn deze ambities 

substantieel overschreden met een realisatie van € 371.000 (groei van bijna 30 % in 5 jaar) in het 

seizoen 2012-2013. 

 

Ook in de komende periode zal de begroting verder moeten stijgen. De ambities, die wij hebben met 

de jeugdopleiding en onze sportieve ambities om ons 1e elftal op een hoger niveau te krijgen vereist 

dat. De overige kosten zullen niet sterk stijgen en zelfs iets afnemen, omdat de kapitaalkosten van de 

renovatie momenteel nog hoog zijn, maar zullen in de komende jaren alleen maar lager worden.  

 

 De begrote toename van de inkomsten moet  door een drietal inkomstenbronnen worden gerealiseerd: 

- De kantine omzet is in 5 jaar met € 30.000 gegroeid tot € 167.000. het bestuur is van mening, 

dat het nieuwe clubhuis een verdere groei moet kunnen realiseren tot € 200.000 in het seizoen 

2017-2018. Het nieuwe clubhuis maakt meer mogelijk qua multifunctioneel gebruik; 

- Contributies zijn met € 17.000 gegroeid, omdat de contributies eenmalig zijn verhoogd en het 

7 tegen 7 voetbal is ingevoerd. Contributies zijn niet meegegroeid met het pakket wat NSVV 

haar leden aanbiedt. Daarnaast zal het meisjes voetbal in deze beleidsperiode ingevoerd 

worden, wat ook een positieve effect heeft op de contributies. Een stijging van de contributie 

met € 25.000 in deze beleidsperiode moet mogelijk zijn; 

- De sponsorinkomsten zijn ondanks crisis met € 28.000 gegroeid. De sponsorcommissie is in 

de afgelopen periode qua acquisitievermogen behoorlijk uitgebreid en de sterkere binding met 

het bedrijfsleven (in relatie tot businessclub) en de verwachting dat de crisis is uitgedoofd, 

moet het voor de sponsorcommissie mogelijk maken om de sponsorinkomsten met € 30.000 

te laten stijgen in de komende beleidsperiode. 

 

De sterke overschrijding van de begroting in het vorige beleidsplan is voornamelijk veroorzaakt door 

de oprichting van de businessclub. Deze inkomsten waren niet voorzien. De BCN heeft na aanvankelijk 

scepsis een plaats verworven in onze vereniging. Niet alleen zorgen ze voor meer inkomsten, maar ook 

voor meer betrokkenheid met het bedrijfsleven en nieuw kader voor de vereniging. Hoewel de BCN een 

stabiele factor is geworden qua bestaansrecht, mag niet verwacht worden, dat de inkomsten vanuit 

BCN sterk zullen toenemen in deze beleidsperiode. Stabiliteit behouden is al een mooie doelstelling 

voor de businessclub. 

 

 

Financiële doelstelling: De begroting moet in de komende jaren verdeFinanciële doelstelling: De begroting moet in de komende jaren verdeFinanciële doelstelling: De begroting moet in de komende jaren verdeFinanciële doelstelling: De begroting moet in de komende jaren verder groeien naar r groeien naar r groeien naar r groeien naar € 480.000,€ 480.000,€ 480.000,€ 480.000,----    



                        

 

Pagina 10 

  Versie 1.1 

 

Beleidsplan 2014-2018 
Op eigenwijze naar sportieve successen! 

 

Hoofdstuk 2: Organogram commissies  

 

 

 

 

Bestuur  

Arie Kruithof 

Jeugdcommissie 

Menno van Oord 

Sponsorcommissie 

Fiona Noordam 

Technische commissie 

Jeroen Reedijk 

Normen en waarden 

Piet Bestebroer 

Activiteitencommissie 

Ben Prooij 

Communicatiecommissie 

Bas Snijders 

Financiële commissie 

Rob Reedijk 

Onderhoudscommissie 

Edwin Keizerwaard 


