
Verslag van de secretaris voor het verenigingsjaar 2018-2019 van de RKSV Pancratius te 
Badhoevedorp. 
 
Verslag vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering, op 11 november 2019 
 
Voor de ontwikkelingen het afgelopen verenigingsjaar op het voetbalgebied verwijs ik u naar 
de verslagen van de wedstrijdsecretaris. 
 

Op 7 en 8 september 2018 was Pancratius in samenwerking met SC Badhoevedorp gastheer 
van de RAMADA CUP. Een internationaal toernooi met de beste jeugdteams o13. De talenten 
van  Ajax, Borussia Dortmund, Sparta, Feyenoord, AZ, Anderlecht, RB Leibzig en Bayern 
Leverkusen stonden garant voor mooie doelpunten en schitterende acties. Het toernooi was 
een succes en blijft in Badhoevedorp terugkeren. 

Op woensdag 17 oktober stond het jaarlijkse Ajax toernooi op de agenda voor onze JO8-3. Dit 
team bestaat uit 5 en 6 jarige spelers en wat kunnen wij als Pancratius trots zijn op deze 
fantastische groep.   

De hele middag liep daar een enthousiaste groep spelers rond die de ene na de andere 
tegenstander ondersteboven speelden. Elke speler met een lach op zijn gezicht, genietend 
van een heerlijk potje voetbal. Dat resulteerde ook nog in een fantastisch resultaat: een finale 
plaats tegen Zeeburgia. In deze zinderende finale kwam Pancratius al snel op een 1-0 
voorsprong tegen het fysiek sterkere Zeeburgia. Uiteindelijk kwam Zeeburgia gelijk en nam 
daarna de penalty's net iets beter. Pancratius miste daardoor op een haar na de titel. Maar 
wat kunnen wij trots zijn op dit team 

Dit team stal de harten van de bezoekers en was prachtige reclame voor Pancratius. Als klap 
op de vuurpijl werd Pancratius speler Jason Goring uitgeroepen tot speler van het toernooi, 
maar had dit zeker niet bereikt zonder het fantastisch voetballen van zijn teamgenoten; 
Erdem Akan, Luca Babay, Isa Benyahia, Yousef Housni, Mees Husers, Tijn Schaaf en Kyan 
Wals.  

 
Sinds het begin van dit seizoen is Edwin Stolwijk door Pancratius aangesteld als scout. Zijn 
taak zal voornamelijk bestaan uit het bekijken en beoordelen van niet-selectiespelers die de 
potentie hebben (alsnog) door te groeien tot selectiespeler. 
Edwin zal zijn taak gaan invullen in nauw overleg met bestuurslid Technische Zaken Alfred Kok 
en Coördinator Jeugdopleidingen Mark Koot. Edwin focust daarbij in eerste instantie op de 
onderbouw, en de jongere categorieën van de bovenbouw. 
 
We kunnen (weer) trots zijn op onze jeugdopleiding!  Gwyneth Hendriks debuteerde in 
november bij Ajax 1 tegen Achilles '29. En de 6 jarige Jason Goring uit onze O8-1 is na een 
korte stage en een teamtraining aangenomen bij Ajax. 
Vanaf september ruilt Jason het rood witte tenue van Pancratius in voor het rood wit van Ajax 
en gaat daar de O8 versterken. Wij verwachten dat Ajax enorm veel plezier gaat beleven aan 
Jason, niet alleen een geweldige voetballer maar ook altijd vrolijk en enorm gedreven. 

 



Waar Jason aan het begin staat om zijn droom uit te laten komen kwam die voor de 17 jarige 
Gwyneth Hendriks dit weekend dus al uit. Gwyneth speelde vanaf de Champions League tot 
de B junioren bij Pancratius om via het CTO opleidingsteam dit seizoen bij de Ajax selectie aan 
te sluiten. Dit weekend mocht zij in de wedstrijd tegen Achilles ’29 haar debuut maken in de 
vrouwen 1 van Ajax. Een geweldige mijlpaal voor haar!  

 

Het oliebollentoernooi was op 28 december. De overheerlijke oliebollen werden als van ouds 
gebakken door de alom geprezen bakkers Leo Gersen en Harry den Arend. Het toernooi was 
vol bezet en de oliebollen werden gretig verorberd door alle deelnemers en toeschouwers. 
Dit jaar vond op 6 januari de traditionele Nieuwjaarswedstrijd plaats. Traditie getrouw tussen 
het 1e elftal en “Oud Pancratius”. Hierna werd iedereen bij binnenkomst getrakteerd op een 
glaasje champagne om op het nieuwe jaar te proosten. 
 
Pancratius haakt aan op de maatschappelijke trend dat roken niet meer van deze tijd is. Met 
de campagne: ‘Pancratius rookvrij’ wil de club een bijdrage leveren aan een rookvrije 
generatie. 
Pancratius heeft besloten actie te ondernemen om roken verder te ontmoedigen. Natuurlijk is 
elk individu vrij om zijn eigen beslissing te nemen en wel of geen sigaret op te steken. Maar 
kinderen zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. Roken in de kantine is al jaren wettelijk verboden. 
Buiten roken is de nieuwe en ook breed geaccepteerde regel. Toch willen we als vereniging 
nog een stap verder zetten. Een rookvrij complex is het streven. 

Om dit gedrag op een positieve manier te stimuleren zullen we op ons complex langs de 
velden en bij de kantine met borden bij alle bezoekers erop aandringen de sigaret of de sigaar 
uit te laten. Geef geen voorbeeld meer en zorg ervoor dat onze huidige jeugdvoetballers op 
het voetbalveld nooit meer geconfronteerd worden met rokende mensen. 

Op 23 maart werd er in de kantine ook dit keer weer een gezellige avond georganiseerd voor 
alle vrijwilligers van de vereniging. Het bestuur bedankt op deze wijze alle mensen die zich 
met hart en ziel inzetten voor onze club.  
Op deze avond had het bestuur graag twee mensen in het zonnetje willen zetten voor het 
werk dat zij voor de vereniging verrichten. Omdat zij niet aanwezig waren trok een 
afvaardiging van het bestuur de maandag erop naar de kantine om bij de koffie onder het 
genot van een gebakje de heren alsnog in het zonnetje te zetten. 
 
De heren Gerard Kok en Hennie Koenen zijn al jaren lang elke maandagmorgen actief binnen 
de schoonmaakploeg die zorgdraagt dat alle rommel op en rond het veld en in de 
kleedkamers van een heel weekend voetballen, wordt opgeruimd. Het was Harrie den Arend, 
voorzitter van Pancratius, dan ook een groot genoegen de speld en de oorkonde behorende 
bij de titel Lid van Verdienste op te spelden en uit te reiken. 
 
In het paasweekend speelden beleefde onze jongens van Onder 13- 1 een uniek avontuur. 
Een toernooi is op zich niet bijzonder, maar wel als je dat mag spelen in Tanger in Marokko. 
Het deelnemersveld bestaat uit meerdere Marokkaanse Profclubs, Franse, Nederlandse en 
Spaanse ploegen. 

Het toernooi bestond uit 48 ploegen, die over 4 locaties hun wedstrijden speelden. In de 
groepsfase moesten onze rood-witte leeuwen het opnemen tegen École B.P., de 



Opleidingsacademie Paris Saint Germain en WJT. De eerste wedstrijd werd gewonnen met 1-0 
tegen École B.P.  De Tweede wedstrijd in de poule werd ook met 1-0 gewonnen, deze keer 
was PSG het slachtoffer. De laatste poulewedstrijd was tegen WJT en na een ontzettend 
spannende pot, waarbij groepswinst op het spel stond, liep Pancratius als winnaar het veld af. 

Als Groepswinnaar speelde wij in een vol stadion tegen het Spaanse Terife. Na een spannende 
wedstrijd, waarin onze boys ternauwernood een vroege achterstand weg konden werken, 
ging Pancratius na een spannende penalty shootout door naar de kwartfinale. In de 
kwartfinale was WJT weer de tegenstander. Deze keer waren zij helaas net te sterk en konden 
onze toppers de 1-0 achterstand niet meer wegpoetsen. Toch kunnen de boys trots zijn: als 
5e van de 48 ploegen eindigen en de kwartfinale halen is een mooie prestatie. 

Op zondag stond, na enkele toeristische hoogtepunten, waaronder een kamelen-rit, nog een 
toernooi gepland voor onze jongens. Deze keer was het een 6-6 indoortoernooi. Ook bij dit 
toernooi werd de groepswinst gepakt. De finale werd een Nederlands onderonsje: Pancratius 
tegen Nieuw-West United. Deze Nederlandse finale werd, na penalty’s, gewonnen door 
Pancratius. De beker van dit toernooi is inmiddels te bewonderen in de kantine van 
Pancratius. 

Al met al was het een onvergetelijke ervaring voor onze jongens, staf en meegereisde fans. 
Namens de Jo13-1 willen wij de toernooiorganisatie, de reisbegeleiding, sponsoren, ouders, 
iedereen die koekjes en lootjes heeft gekocht en verder iedereen die deze trip heeft mogelijk 
gemaakt heel erg bedanken! 

 
 
De feestweekend werd dit jaar gehouden van 30 t/m 2 juni.  
Naast het achttallen klaverjastoernooi, wat dit jaar in de kantine plaatsvond hebben de 
bewoners van Badhoevedorp kennis kunnen maken met hun eigen Casino en de Super Bingo. 
Beide evenementen werden zeer goed bezocht en vielen bij velen in de smaak. 
 Ook werd er ook op ons eigen Mini Mix toernooi gevoetbald. Dit is zoals ieder jaar een 
geweldig succes. Het afsluiten van het eigen voetbalseizoen vinden wij voor de onderlinge 
sfeer erg belangrijk. 
Daarnaast werd er natuurlijk ook twee avonden goed gefeest, met een flink aantal bekende 
artiesten. Het was een groot spektakel met vele licht en geluidseffecten. Dank natuurlijk voor 
alle sponsoren die dit feest mogelijk hebben gemaakt.  
De vrijwillige medewerkers die dagen in de weer zijn geweest om de mensen van drankjes te 
voorzien en de zaken schoon te houden, de toernooien te organiseren en het hele feest in 
goede banen te leiden (denk ook eens aan het opbouwen en afbreken van het geheel!) 
verdienen in deze de wel bekende pluim. Zonder hen is het niet mogelijk dit feest te houden. 
 
Zij vergadert elke 1e maandag van de maand. De vergadering begint om19.30 en vanaf 19.00 
uur is er mogelijkheid om in te lopen en zaken aan het bestuur voor te leggen of vragen te 
stellen.  
Bij problemen neemt het dagelijks bestuur het initiatief om te komen tot een oplossing. Dit 
wordt dan in de eerst volgende bestuursvergadering besproken en goedgekeurd. 
 
 
 



Onderwerpen die door het bestuur besproken zijn: 

• Verhuizing van het sportcomplex naar De Veldpost  

• Voetbaltechnische zaken van selectie, trainers, spelertjes. Onder andere 
contractverlengingen of beëindigingen van contracten van trainers. 

• Sponsorzaken 

• Financiën, een terugkerend onderwerp. 

• Bezetting van de kantine overdag, toezicht op de trainingen. 

• Beleidsplan van Pancratius, jeugd en dames. 

• Feestweek 

• Contributies 

• Vernielingen op en rond het hoofdveld/tribune, wangedrag bezoekers 
 
Het dagelijks bestuur of bestuursleden zijn beschikbaar voor vragen van leden of anderen. 
Veelal gebeurt dit in de wandelgangen maar het is ook mogelijk een afspraak te maken. 
 
Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging extern o.a. bij: 

• Andere verenigingen waar wij op bezoek gingen als het Eerste elftal daar moest 
spelen. 

• Overleg met andere verenigingen o.a. sc Badhoevedorp. 

• De gemeente Haarlemmermeer. 

• De KNVB, op districtsvergaderingen 

• Voorzitters overleg Haarlemmermeer 
 
Op 1 september van dit jaar telde de vereniging 1160 spelende leden en een kleine 200 
vrijwillig(st)ers / medewerk(st)ers. 
 
w.g. 
 
P. Schönhage-de Graaf, secretaris 
 
  
 


