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2020 

Dames en heren, 

Namens het bestuur van Sparta Nijkerk heet ik u allen van harte welkom bij onze Nieuwjaarsreceptie. 

Ik wens  u een gezond, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Zoals gebruikelijk herdenken wij eerst 

degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. In het afgelopen jaar overleden: 

• Op 9 maart 2019, Henk van Bokhorst; Henk van Bokhorst was ruim 70 jaar lid van onze vereniging. 

Hij is ook jarenlang vrijwilliger geweest, waaronder in de laatste jaren vrijwilliger bij onze 

kringloopwinkel. Henk van Bokhorst werd 80 jaar; 

• Op 31 maart 2019, Henk Doornekamp; Henk was ruim 25 jaar materiaalman bij ons eerste team. 

Deze taak moest hij 2013 neerleggen vanwege zijn ziekte. Voor zijn activiteiten bij Sparta Nijkerk 

ontving Henk ook nog de erepenning in zilver van de Gemeente Nijkerk. Henk Doornekamp werd 

52 jaar. 

Ik vraag u vriendelijk hen te herdenken door te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen. 

………………. Dank u wel! 

En dan volgt nu allereerst een terugblik op het afgelopen jaar:  

Wat bracht het jaar 2019? 

• Wat was 2019 een mooi en uniek jaar! 2019 bracht ons heel veel. 2019 is daarmee 1 van de meest 

succesvolle jaren voor Sparta Nijkerk geweest! 

• En dat betrof ook Sparta 1. In eerste instantie werden we nog uitgeschakeld voor de districtsbeker. 

Echter aan het einde van het seizoen deden we volop mee voor het kampioenschap. Door het 

gelijke spel in de laatste competitiewedstrijd tegen ACV Assen kwamen we in de nacompetitie 

terecht. Daar waren echter wel ongeveer 500 in oranje getooide supporters die het team 

aanmoedigden, het team steunden toen het weer op de Ebbenhorst terugkeerde en daarna ook 

het team volop bleven steunen. Met 6 gewonnen wedstrijden dwong Sparta 1 promotie af. De zo 

gewenste promotie naar de 3e divisie. Een heel mooi promotiefeest volgde!  

• Daarnaast is de start van onze mannen in de 3e divisie met 14 winstpartijen uit de gespeelde 15 

competitiewedstrijden onnavolgbaar en uniek. We staan 10 punten voor op de nummer 2 DVS’33 

en hebben inmiddels de eerste periode binnen. Deze prestatie wordt in voetballend Nederland 

geroemd. ‘De slapende reus is ontwaakt’, was er in diverse media te lezen. Sparta Nijkerk staat 

met deze prestatie in de top 10 qua percentage winstpunten van alle clubs die deelnemen in de 4 

hoogste divisies van alle Europese landen; 

• Tenslotte was er nog de prestatie van Sparta 1 in de wedstrijd Sparta Nijkerk – NAC. Ondanks een 

tomeloze inzet van onze mannen en diverse kansen werd er helaas in de verlenging nipt met 0-1 

verloren. Het had ook zo maar anders kunnen lopen. 

• Maar niet alleen onze mannen deden het goed. Ook ons vrouwen 1 team had een bijzonder jaar. 

Zonder een wedstrijd te verliezen werden onze vrouwen kampioen van de 3e klasse. Zij 

promoveerden daarmee naar de 2e klasse. Daar staat het team nu op de 5e plaats. Ook een 

prestatie van formaat. 

  



• En ook aan bij de andere selectie- en recreatieve teams is er met grote inzet getraind en gespeeld. 

Diverse kampioenschappen waren er te vieren waaronder recentelijk de kampioenschappen van 

3 meisjesteams die op dezelfde dag kampioen werden. Deze teams werden spontaan gehuldigd 

door onze burgemeester Gerard Renkema; 

• In de zomer van 2019 honoreerde de KNVB onze jeugdopleiding met het predicaat regionale 

jeugdopleiding. Een heel mooie prestatie van onze opleidingscommissie en de betrokken 

bestuursleden. In november werd dit certificaat aan Sparta Nijkerk uitgereikt door Jan Dirk van der 

Zee, de directeur amateurvoetbal van de KNVB; 

• Op accommodatiegebied gebeurde er veel. We kregen een derde kunstgrasveld op ons B-veld. Dit 

werd in november feestelijk geopend door onze wethouder van sport Nadya Aboyaakoub. Verder 

werd met ondersteuning van sponsoren, de SV en het OJK onze accommodatie uitgebreid met een 

pupillenveld. Met deze 2 extra kunstgrasvelden hebben we een sterke uitbreiding van onze 

trainingscapaciteit gekregen. Dit heeft met name effect in de nattere perioden in het jaar; 

• Met de collega-verenigingen in Nijkerk en de Gemeente Nijkerk werd overlegd over het in eigen 

beheer nemen van de accommodaties. Vanwege juridische barrières is uiteindelijk geconcludeerd 

dat dit niet mogelijk is. De gemeente en de clubs hebben nu besloten een beheercommissie in te 

stellen die de gemeente adviseert over het beheer en de exploitatie van de 

buitensportaccommodatie. Deze commissie zal in 2020 van start gaan. Ons bestuurslid Ted van 

Haren vertegenwoordigt Sparta Nijkerk in deze commissie. 

• Er werden veel toernooien en activiteiten georganiseerd: de Covebocup, de Leeuwinnencup, het 

Eurocuptoernooi, het OJK-toernooi, het Sinterklaasfeest, het Hutspottoernooi en het 

Klapstuktoernooi. En ook was er weer een nieuwe editie van de Harry Hamstracup. Ook de 

businessclub en de supportersvereniging organiseerden weer een groot aantal activiteiten voor 

sponsoren respectievelijk supporters; 

• We hebben nu 80 teams in competitie: 13 mannenteams, 6 vrouwenteams en 61 jeugdteams; 

ondanks dat het aantal teams is gelijk gebleven, groeide het aantal leden tot bijna 1.600; 

• De samenwerking tussen de SV, de BC en de vereniging loopt goed. Er is een gezamenlijk 

planningsoverleg voor de activiteiten. Verder werd er in de aanloop naar de wedstrijd Sparta 

Nijkerk – NAC een projectteam gestart om alle activiteiten voor deze wedstrijd te coördineren. Een 

prima voorbeeld voor goede samenwerking; 

• We kregen een nieuwe kantinebeheerder, Gert Veenhof die inmiddels ook flink aan de weg 

timmert; 

• Ten slotte kregen onze statuten nog een kleine update: vanwege de licentievoorwaarden voor de 

3e divisie moesten deze zo worden gewijzigd dat de besturen van zowel de vereniging als de BC in 

meerderheid onafhankelijk zijn van grote sponsoren; 

• We hebben het net over onze helden op het veld gehad, maar we hebben ook andere helden: onze 

vrijwilligers en functionarissen. We hebben er bijna 400. Naast de betrokkenen bij de teams en 

wedstrijden, zoals coaches, teambegeleiders en scheidsrechters zijn dit ook de vrijwilligers die een 

veelheid aan taken uitvoeren: de bediening in ons clubhuis, het schoonhouden van de 

accommodatie, het repareren en onderhouden van de accommodatie, het uitgeven van onze 

kleding en materialen, de activiteiten van de SV en de BC, het wedstrijdsecretariaat, de stewards, 

de kringloopwinkel, het verzorgen van de ledenadministratie en contributie-inning, de activiteiten 

rond de website en social media en veel technische en organisatorische zaken. Uiteraard hebben 

we onze vrijwilligers bedankt op de Vrijwilligersavond, maar eigenlijk kunnen we niet genoeg 

benadrukken dat we hen hard nodig hebben en dat zij fantastisch werk doen voor de club. Ik wil u 

vragen om hen nog eens apart te bedanken met een groot applaus. 

  



Ja en dan nu het jaar 2020; wat gaat er het komend jaar gebeuren? 

Onze mannen 1 spelen sowieso mee voor promotie. Met het periodekampioenschap is dat 

bewerkstelligd. De doelstelling blijft om attractief en met plezier te spelen. Ook continuïteit is een 

belangrijke factor in het beleid. Met de trainer en veel spelers zijn al contractverlengingen 

overeengekomen. En wat zou het mooi zijn, als we iets waarover we eerder nog niet durfden te 

dromen, zou uitkomen. In ons hart vragen we dit ons allemaal af. Lukt het ons te promoveren naar de 

2e divisie? Over een aantal maanden zullen we het weten. 

Met onze vrouwen willen we in eerste instantie stabiliseren in de 2e klasse. Voor de stabiliteit is 

belangrijk naast een eerste team, ook een tweede team en jeugdteams te hebben die meer 

prestatiegericht zijn. In de komende jaren gaan we hieraan werken. 

Voor de prestatiegerichte jeugd is het beleid dat we hogerop willen spelen. Alleen op die manier is het 

mogelijk om eigen jeugdspelers zo op te leiden dat ze af en toe naar een eerste team kunnen 

doorstromen. Doelstelling van onze jeugdopleiding is om zowel individueel als collectief beter te 

worden. De organisatie van onze jeugdafdeling wordt daarom verder versterkt. Naast de 

opleidingscommissie is er inmiddels een organisatiecommissie. Hiermee kan de opleidingscommissie 

zich meer focussen op het technisch beleid. Ook gaat een hoofd opleidingen worden aangesteld die 

ook voor de prestatieteams op seniorenniveau verantwoordelijk zal zijn. In de huidige situatie zijn dat 

Sparta 2 en 3, maar gezien de ontwikkelingen in het voetbal en bij de KNVB zal dit in de komende jaren 

waarschijnlijk ook een onder 23 team zijn. 

Op accommodatiegebied staan in de komende jaren de renovaties van het A-veld en het T-veld op de 

rol. Ook gaan we verdere initiatieven ontwikkelen voor de capaciteit en kwaliteit van onze kleedkamers 

en de opslag van materialen en kleding. 

De toernooien blijven uiteraard! Ook de Harry Hamstracup zal weer worden georganiseerd. Ditmaal 

met 6 deelnemers. Naast IJsselmeervogels, DVS33 en DOVO zullen ook AFC en Kozakken Boys 

meedoen. Alle teams zullen 3 wedstrijden spelen op zaterdag – door de week en zaterdag. De laatste 

zaterdag zal traditiegetrouw bij Sparta Nijkerk zijn. Komend jaar is de eerste zaterdag bij 

IJsselmeervogels. De Harry Hamstracup wordt hiermee gepositioneerd als het toptoernooi voor 2e en 

3e divisieclubs. 

Op financieel gebied verwachten we in de komende jaren een forse stijging van de huur van onze 

accommodatie en een verlaging van de subsidies. Daarnaast willen we meer middelen ter beschikking 

te stellen voor onze jeugdopleiding. We gaan dit deels compenseren door hogere horeca-inkomsten, 

maar we kijken ook naar andere middelen zoals het verhogen van de vrijwilligersbijdrage. Spelende 

leden die geen vrijwilligersbijdrage leveren betalen daardoor een hogere contributie. 

Ten slotte blijven de organisatie en de vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt voor Sparta Nijkerk. 

Uiteraard proberen we te voorzien in eventuele vacatures. Ook het vrijwilligersbeleid zal in de 

komende tijd worden aangepast. 

Kortom: de club blijft in ontwikkeling. Er gebeurt heel veel positiefs dankzij de inzet van velen. Dat 

blijven we stimuleren! Maar we gaan niet zelfgenoegzaam achteroverleunen. We blijven met beide 

benen op de grond staan. We blijven kritisch, kritisch op onszelf en kritisch op wat er niet goed gaat. 

We kijken op alle fronten wat er gebeurt en wat er beter kan.   

Sparta Nijkerk een fantastische club. Ik hoop dat u zich hier thuis voelt en thuis blijft voelen!  Ik wens 

u allen een heel goed en gezond 2020! En vooral ook veel plezier bij onze mooie club! Wij blijven 

daaraan werken. Dank voor uw aandacht. 


