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1 Inleiding	
Met het seizoen 2016-2017 alweer een behoorlijk aantal maanden achter ons, kijken we in dit 
jaarverslag achterom naar dit vijftiende seizoen uit het bestaan van onze vereniging.  
Het seizoen 2016-2017 was sportief minder succesvol dan iedereen had gehoopt. Het avontuur van 
ons eerste team in de tweede klasse strandde uiteindelijk door blessures en schorsingen.  De 
doorstroom van de A1 naar de selectie die een seizoen eerder nog van beslissende waarde was 
geweest, kreeg ook afgelopen seizoen verder vorm. In een team dat niet goed draaide, kwam er 
echter teveel druk te liggen op de jonge garde.  
Hoewel er geen successen op te tekenen vielen bij het eerste en het tweede team, was er toch een 
seniorenteam dat een kampioenschap behaalde. Het derde team vierde voor het derde seizoen op rij 
een kampioensfeest.  
Het ledenaantal van onze vereniging bleef ook afgelopen seizoen weer redelijk stabiel. Veel 
voetballers en voetbalsters vinden hun weg naar UOW’02. Doordat de weersomstandigheden ons 
gunstig gezind waren, bleven ondanks het grote aantal leden, echte accommodatieproblemen uit. 
Toch is definitieve oplossing hard nodig. Met de gemeente Landgraaf zijn gedurende het afgelopen 
seizoen verschillende gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een intensiever en kwalitatief beter 
onderhoud van veld 1 en veld 2. Daarnaast werken we met de gemeente samen aan een duurzame 
oplossing in de vorm van een vierde (gras)veld.  
Ook op het gebied van sponsoring kunnen we als vereniging tevreden terugblikken op het afgelopen 
seizoen. De inzet van de sponsorcommissie heeft geleid tot nieuwe sponsoren en tot het verlengen 
van overeenkomsten met bestaande sponsoren. Acties als de Plus Spaarkaarten actie laten zien dat 
we ook graag actief bij willen dragen aan een wederkerige relatie met onze sponsoren.  
In het seizoen 2016-2017 waren meer dan honderd vrijwilligers actief op en om de velden van 
UOW’02. Hun betrokkenheid maakte het mogelijk dat zoveel leden de voetbalsport konden beoefenen 
en dat er ook buiten trainingen en wedstrijden om activiteiten georganiseerd werden. Hoewel meer 
dan honderd vrijwilligers klinkt als een groot aantal, constateerden we ook afgelopen seizoen weer 
een behoefte die het aanbod oversteeg. Als we alle nieuwe en veelal jonge leden een plek binnen 
UOW’02 willen geven, dan hebben we voortdurend nieuwe vrijwilligers nodig. Dit blijft dus een zorg, 
ook voor de toekomst.  
 

2 Algemeen	
Met om en nabij de 700 leden blijft UOW’02 een grote vereniging. We runnen de vereniging met 
vrijwilligers, maar we proberen daarnaast om zoveel mogelijk processen ook professioneel in te 
richten. Bij de start van UOW ’02 is gekozen voor een commissiestructuur waardoor veel uitvoerend 
werk binnen de diverse commissies gedaan kan worden. Bij het begin van het verenigingsjaar zag de 
samenstelling van het bestuur er als volgt uit:  
 
• voorzitter   Andrew Simons  
• penningmeester  Manfred Hodenius 
• Secretaris   Judith Wintjens 
• bestuurslid    Frans Hoffmann 
• bestuurslid   Harry Heijnen 
• bestuurslid   Jo Speth 
• bestuurslid   Patrick Simons 
• bestuurslid   Paul Maenen 
 
 
We maken binnen UOW’02 onderscheid in een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). 
Daarnaast vindt veel van het uitvoerende werk plaats in commissies. We kennen binnen UOW’02 de 
volgende commissies: 

• de commissie voetbalzaken 
• de commissie financiën 
• de commissie accommodatiebeheer 
• de commissie sponsorzaken 
• de commissie nevenactiviteiten 
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Afgelopen seizoen hebben we geconstateerd dat er binnen een aantal commissies (te) veel 
werkzaamheden bij een of een beperkt aantal personen lag. We zijn om die reden actief op zoek 
gegaan naar aanvullingen op de commissies. Deels is dit al gelukt, maar deels zoeken we nog steeds 
actieve vrijwilligers. Met name het organiseren van nevenactiviteiten vraagt om meer handen dan nu 
het geval is.   

3 Organisatie	
In dit hoofdstuk bespreken we kort de belangrijkste ontwikkelingen binnen de verschillende 
organisatieonderdelen van onze vereniging.  

3.1 Secretariaat	
Het secretariaat van onze vereniging wordt geleid door onze secretaris Judith Wintjens. Binnen het 
secretariaat van onze vereniging zorgt Bert Vonk voor de postafhandeling. Het wedstrijdsecretariaat 
was ook afgelopen seizoen afzonderlijk ondergebracht bij respectievelijk Harrij Heijnen en Jo Speth.   
Claudia Heijnen tekent op haar beurt voor de ledenadministratie.  

3.2 Technische	zaken	
Ook afgelopen seizoen hebben we weer veel profijt gehad van een zeer ervaren commissie 
voetbalzaken.  Bert Wassen en Thei Caenen waren samen verantwoordelijk voor de technische gang 
van zaken rondom de selectie. Hub Van Weyde en Paul Maenen hadden de leiding over onze jeugd. 
De weg die we een seizoen eerder ingeslagen waren, het werken met een wat bredere groep 
verantwoordelijken rondom de jeugd, is nog niet goed uit de verf gekomen. Dit zal de komende tijd 
opnieuw aandacht krijgen. Om de instroom van leden zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, werken 
met een intakemoment. Op maandag avond ontvangt Jos Beckers nieuwe leden en hun ouders en 
maakt hij hen wegwijs binnen onze club.  

3.2.1 Jeugd	
Net als in e voorafgaande jaren, voert het in het kader van dit verslag te ver om alle jeugdteams de 
revue te laten passeren. We beperken ons tot een meer algemeen overzicht van de prestaties 
gedurende het afgelopen seizoen.  
Het begin van het seizoen 2016/2017 werd gekenmerkt door de extreme toeloop van spelertjes bij 
(vooral) de mini F. In totaal kwam de teller bij de jeugd daarbij uit tot iets meer dan 350 jongens en 
meisjes. Dat UOW’02 een gezonde club is mag blijken uit het feit dat men de competitie begon met 2 
mini F-teams, 3 F-teams, 4 E-teams, 5 D-teams, 4 C-teams, 2 B-teams en 2 A-teams. Op de D1, C1, 
B1 en A1 na spelen de rest van onze teams een halfjaarlijkse competitie. De D1 eindigde als 9e van 
12 teams uitkomend in de Hoofdklasse, de C1 werd 2e van 12 teams in de 1e Klasse, de B1 4e van 12 
teams in de 1e Klasse en de A1 werd jammer genoeg laatste in de Hoofdklasse. 
Bij de rest van de teams zijn er bij de competitiewedstrijden van het najaar 2016 en 2017 natuurlijk 
een aantal wisselende resultaten geboekt en is het ondoenlijk om dit per team te vermelden. 
Wel vermeldingswaardig zijn een aantal teams die op het eind van het seizoen (voorjaarscompetitie 
2017) kampioen zijn geworden. De E2 bleek de beste te zijn van 9 teams in de 3e Klasse 502, de C2 
in de 3e Klasse 502 (beste van 10 teams) en de C3 in de 3e Klasse 504 (9 teams). Ook werd er door 
onze F- en E-teams deelgenomen aan de winterzaalcompetitie. Op een haartje na mistte onze E4 
hierbij het kampioenschap. 

3.2.2 senioren	
In het nu volgende deel van dit verslag passeren de verschillende seniorenteams de revue. 
 
Dames 1e  Team 
De ingeslagen weg van samenwerking met andere verenigingen om een complete vrouwentak te 
ontwikkelen is doorgezet na een goed verlopen 1e aanzet. Buiten de samenwerking met 
Abdissenbosch heeft ook LHC aansluiting gezocht waardoor er gestart werd met 2 Mo15 en 2 Mo17.  
Er is een gestage groei van deze afdeling waar te nemen. Dit komt vooral door aanwas van buitenaf. 
Deze aanwas komt doordat de meiden bij hun “oude” club niet in hun leeftijdscategorie kunnen 
spelen.  
Aan het einde van het seizoen ’16-‘17 zijn positieve gesprekken gevoerd met de drie clubs voor een 
intensievere samenwerking op het gebied van Vrouwenvoetbal. Hierbij is de hulp ingeroepen van de 
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KNVB voor het geven van informatie omtrent de mogelijkheden en de ervaring die reeds bij andere 
samenwerkingsverbanden zijn opgedaan 
Het vinden van begeleiding voor de teams blijft een terugkerend moeilijk punt,  zeker als de teams 
worden samengesteld uit leden van verschillende clubs.  
De dames 1 hebben een zeer wisselvallig seizoen achter de rug. Reden hiervoor is het vrijwel 
ononderbroken spelen in een andere samenstelling waardoor afstemmingproblemen vaak tot 
onnodige tegendoelpunten en verliespunten hebben geleid. Daardoor konden ze de aansluiting tot 
met de top niet halen. Onder de bezielende leiding van Joep, René, Mathe en John hebben de 
meiden er echter wel een succesvol jaar ervan gemaakt buiten de wedstrijden om.   
 
6e Team 
Het 6e speelde het afgelopen seizoen in de 6e klasse en werd getraind door Marcel Brendel, Jean 
Didderen en Jan Willem Fijten. Dit team telde een groot aantal spelers die door verschillende 
omstandigheden niet aanwezig konden zijn bij de trainingen en wedstrijden. 
Met hulp van het 4e en 5e werd de competitie toch tot een goed eind gebracht (10e plaats). 
 
5e Team 
Het 5e team gedurende het vorige seizoen geen trainer. Paul Maenen werd bereid om deze taak op 
zich te nemen. Het team begon moeizaam en met wisselende resultaten aan de competitie in de 
5e klasse, maar de trainingsopkomst was meer dan voldoende en uiteindelijk begon dit toch zijn 
vruchten af te werpen. Een degradatie werd voorkomen en het 5e eindigde als 7e in de competitie. 
 
4e Team 
Het 4e o.l.v. Wiel Lenzen begon in de 5e klasse ook voortvarend aan de competitie. Het team was blij 
dat er weer iemand voor de groep kwam te staan die bevlogen was met het spelletje en het plezier 
daarbij niet uitschakelde. Groot was dan ook de impact van het plotseling overlijden van Wiel op 20 
mei 2017. Wiel was een verenigingsman in hart en nieren en het voetbal was voor zijn team even niet 
meer zo belangrijk. Uiteindelijk eindigden zij toch nog op een verdienstelijke 4e plaats. 
 
3e Team 
Het 3e team o.l.v. John Kölker, uitkomend in de 4e klasse, speelde het klaar om vanaf het begin 
bovenaan te staan. Hierbij zag het naar uit dat ze probleemloos kampioen zouden worden maar naar 
het einde toe dreigde het toch nog mis te gaan. Gelukkig konden ze in hun laatste wedstrijd hun 
kampioenschap veilig stellen en een promotie afdwingen naar de 3e klasse. Het feest kon (voor het 
derde jaar op rij) losbarsten.   
 
2e Team: 
Het 2de elftal van UOW’02 startte het seizoen 2016-2017 goed met een aantal prachtige 
overwinningen op bijvoorbeeld Chevremont, Minor, Scharn en Heer. 
Ondanks de blessuregolf bij het 1e elftal en de nodige inzet van het 2de elftal aldaar, bleef het team in 
de winning mood. De klap kwam helaas een 5 tal wedstrijden voor het einde van de competitie. Het 
elftal kreeg nu ook te kampen met blessures en afwezige spitsen. De jongens maakten een 
uitgebluste indruk. Ondanks deze dip zijn spelers en coaches tevreden over het verloop van het 
seizoen dat werd gestart met de doelstelling handhaving, hetgeen onverwacht makkelijk werd 
gerealiseerd. Tevens zijn de coaches en spelers blij dat in dat seizoen reeds een aantal spelers zoals 
Joep Weijers en Lars van den Elzen zijn door gestroomd naar 1e elftal en dat dit seizoen (2017-2018) 
wederom drie spelers (Michel Briels, Dennis Systermans en Dion Gubbels) de overstap hebben 
kunnen maken. 
 
1e Team: 
O.l.v. Hoofdtrainer Wim Zagar was de start van het seizoen in de tweede klasse voor ons eerste team 
goed. Met zes punten uit de eerste twee wedstrijden leek het team zijn draai op het hogere niveau al 
snel gevonden te hebben. De selectie kreeg echter al snel te maken met langdurige blessures en een 
aantal schorsingen, waardoor het voor de technische staf week in week uit een puzzel werd om een 
representatief elftal binnen de lijnen te brengen. Zoals dat zo vaak gaat, bleef bij alle pech voor wat 
betreft de bezetting, ook dat beetje geluk uit dat nodig is om wedstrijden te doen kantelen. UOW’02 
was ook in de tweede klasse zeker niet steeds de mindere ploeg, maar het gebrek aan ervaring bij de 
veelal jonge vervangers van geschorste of geblesseerde spelers, leidde ertoe dat we weinig af konden 
dwingen. Directe degradatie werd afgewend omdat een aantal wedstrijden aan het einde van het 
seizoen uit moest gaan maken welk team nacompetitie mocht gaan spelen. Een duur verlies bij RVU 
leidde uiteindelijk degradatie alsnog in. Sportief heeft het eerste team leergeld betaald afgelopen 
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seizoen. Het positieve hieraan is echter dat spelers meteen hun grenzen hebben leren kennen en 
soms boven zich uit stegen. Dit zal zeker van waarde zijn gedurende het komende seizoen.  

3.3 Kleding	en	materialen	
Het aflopende kledingcontract met Jako en Freja Sport is gedurende het afgelopen seizoen verlengd 
met 3 jaar, waardoor de gekozen sportkleding lijn behouden blijft.  
Bij aanvang van het seizoen zijn de laatste Masita sokken en broeken vervangen (voor ca 6 teams) 
Door een gebruiksduur van ca. 4  á 5 jaar van shirts zullen we na dit seizoen geheel overgaan naar 
alles Jako; in totaal zo’n slordige 475 tenues.  
Deze worden elke week opnieuw compleet gewassen bij de club, een hels karwei waarbij we grote 
steun hebben van RADAR die een deel van het wassen en het gehele vouwen en vullen van de 
tassen voor hun rekening nemen. Dat hierbij foutjes gebeuren is bijna niet uit te sluiten vooral omdat 
spelers regelmatig andere teams uithelpen en de kleding niet terugbezorgen in de juiste tas. 
Met in totaal 28 jeugdteams en 9 seniorenteams is het op trainingsavonden een drukke bedoening. Dit 
betekend veel ballen, hesjes, pionnen en andere trainingsspullen die worden uitgehaald en weer terug 
moeten komen. We kunnen ons als club gelukkig prijzen dat deze spullen allemaal worden uitgereikt 
en gecontroleerd bij terugkomst, door een groepje fanatieke beheerders. Hierdoor wordt niet alleen 
zoekraken van spullen voorkomen maar ook een goed gebruik bewaakt. Zo is er in de loop van de 
jaren een arsenaal aan aanvullende spullen voor trainingen bijeen “gespaard”. Denk hierbij aan 
materialen als loopladders, prikstokken, springbeugels, kopgalg en dergelijke. Al deze spullen zijn 
beschikbaar voor alle teams.      

3.4 Opleidingen	
Gedurende het seizoen 2016-2017 hebben geen leden deelgenomen aan cursussen van de KNVB. 
Wel is gedurende het jaar een inschrijving gedaan voor de cursus UEFA C Youth door Lars Dekkers 
en de cursus UEFA B door Rodger Pieters. Beide cursussen starten in de 2e helft van 2017. Gezien 
het groot aantal nieuwe trainers bij de jeugd, is het verstandig om in toekomst leiders enthousiast te 
maken om een cursus pupillentrainer of juniorentrainer te volgen. 

3.5 Accommodatie	
Ondanks de reeds jaren lopende schreeuw naar meer ruimte is hierin nog geen verbetering 
opgetreden in het voorbije seizoen. Deze impasse is nog verergerd door het ontstane rumoer rondom 
de kunstgraskorrels. Een poging voor het verkrijgen van een hybride veld ( half kunstgras half 
natuurgras) is gestrand bij de gemeente op de beperkte gebruiksuren en het intensievere onderhoud. 
Aan het einde van het seizoen zijn, na langlopende gesprekken met de gemeente, wel toezeggingen 
gedaan dat uitbreiding van het aantal velden de enige resterende oplossing voor het ruimte gebrek op 
het sportpark. Tevens is een verhoging/verbetering van het onderhoud van de velden gegarandeerd 
waardoor de kwaliteit van de grasvelden zal verbeteren, met name rond het einde van het seizoen. 
Het reguliere onderhoud zoals walsen, maaien, kanten knippen, heggen knippen etc. gebeurt door 
vrijwilligers die de handen met name gedurende de groeiperiodes hieraan vol hebben. Uitbreiding van 
deze groep is dan ook zeer wenselijk, zeker om de aan de voetbalvelden grenzende delen van het 
park ook toonbaar te houden. Door de groei van het aantal teams zijn ook de beschikbare 8 
kleedlokalen regelmatig ontoereikend op wedstrijddagen. In goed overleg met de beheerder van de 
sporthal (PML) kan in deze situatie gebruik worden gemaakt van aanvullende kleedlokalen in de 
sporthal. Het onderhoud van de kleedlokalen is in vertrouwde handen van Ed. Dagelijks (na gebruik) 
worden de kleedlokalen en overige ruimten in het oude gebouw grondig gepoetst. Hierdoor kunnen we 
onze gasten nog steeds deugdelijke en nette kleedruimtes en douches  beschikbaar stellen, ondanks 
het feit dat deze al 15 jaar oud zijn!! Bij uitbreiding van de velden kan het aantal kleedlokalen mogelijk 
een probleem gaan vormen. Op deze wijze zal de organisatie steeds opnieuw op de proef worden 
gesteld. Dat is de keerzijde van een goed geleide vereniging waar mensen graag hun hobby willen 
uitoefenen. Ondanks de drukte maken ook een voetbalschool en een keepersschool gebruik van onze 
velden. Dit allemaal in goed overleg met het bestuur en accommodatiebeheer. 
 

3.6 Sponsoring	
De commissie bestaat op dit moment uit vier leden: Manfred Hodenius, Andrew Simons, Jo Steins en 
Frans Schormans. In het afgelopen seizoen heeft de commissie vrijwel maandelijks overleg gevoerd. 
Enkele zaken die daarbij aan de orde kwamen: 
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• Organiseren sponsoractiviteit; 
• Voorlichting bij Winkeliersvereniging; 
• Rabo Clubkascampagne; 
• Sponsorpasactie Plus. 

Er is ook geprobeerd om de “vrienden van UOW ‘02” weer nieuw leven in te blazen, maar dat is niet 
gelukt. Een aanvraag om een derde sponsorstellage te mogen plaatsen langs de Europaweg is door 
de Gemeente afgewezen. De inkomsten uit sponsoring zijn in het boekjaar met ongeveer € 2.500 
gestegen t.o.v. van het jaar daarvoor.  De bezetting van de commissie is minimaal, waarbij moet 
worden aangetekend dat de voorzitter Manfred Hodenius ook nog de commissie  Financiën voor zijn 
rekening neemt. Op den duur is dat geen ideale situatie. In het komende seizoen zal er dus gezocht 
moeten worden naar een nieuwe voorzitter voor de commissie Sponsoring of Financiën. De 
doelstelling voor het komend seizoen is om de huidige sponsoren te behouden en daar waar mogelijk 
uit te breiden. 

3.7 Nevenactiviteiten		
Ook afgelopen jaar organiseerde UOW’02, ondanks het feit dat er nog steeds geen 
activiteitencommissie is, weer een hele reeks nevenactiviteiten. De aftrap werd traditiegetrouw 
gevormd door de seizoenopening in het weekend van de eerste thuiswedstrijd van het eerste team.  In 
de maand november werden weer pannenkoeken gebakken. Een evenement dat zowel bij onze eigen 
leden als bij andere bezoekers vel bijval oogstte. Een nieuwe activiteit was de sinterklaasmiddag voor 
onze jongste leden. Het was een spontaan initiatief van Tom Peters dat we als vereniging met plezier 
omarmd hebben. Tegen de kerst organiseerden de dames1 het kerstkienen. Ook dit evenement wordt 
inmiddels een vaste waarde op onze activiteitenkalender. Na de jaarwisseling en de 
nieuwjaarsreceptie, was het de beurt aan de raad van elf van UOW’02. Zowel de carnavalsavond als 
de optocht en het optochtbal waren meer dan geslaagd.  
Zoals al eerder gezegd blijkt het moeilijk om mensen te vinden die zich willen committeren aan het 
organiseren van een of meerdere activiteiten. Afgelopen jaar had dit ondermeer tot gevolg dat we de 
afsluitdag voor de jeugd niet hebben kunnen organiseren. Een tweede poging, aan het begin van dit 
seizoen, strandde in te weinig belangstelling van zowel kinderen als vrijwilligers.  Voor de komende 
jaren zal het van groot belang zijn om de activiteiten die we naast het voetbalspel organiseren 
opnieuw leven in te blazen. Een goed functionerende commissie is hierbij van groot belang. 
Daarnaast is het zo dat nieuwe ideeën wellicht weer meer mensen aantrekken. Er is op dit vlak dus 
nog heel wat werk te verzetten.  
 
Opsommend zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Seizoen opening met BBQ 
• Pannenkoeken bakken 
• Sinterklaasmiddag 
• Nieuwjaarsreceptie 
• FIFA koppeltoernooi 
• Carnavalsavond 
• Optocht 
• Optochtbal 
• Vrijwilligersavond 
• Afsluitdag senioren 

3.8			Financiën		
Het boekjaar 2016-2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4.190. Aangezien de 
begroting uitging van een verlies van € 3.600, hebben we het dus op financieel gebied niet slecht 
gedaan. Geen reden overigens om zelfvoldaan achterover te leunen, maar om kritisch te blijven kijken 
naar onze uitgaven. B.v. naar onze energierekening. In samenwerking met de Gemeente Landgraaf is 
een samenwerkingsverband opgestart dat Park Ter Waerden duurzamer moet maken. Dit moet er o.a. 
toe leiden dat ook de kosten van energie naar beneden gaan. 
 
De commissie Financiën bestond uit de volgende leden: 
 
Manfred Hodenius, Penningmeester 
José Simons,  Boekhouding  
Claudia Heijnen  Contributie 
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Jo Steins  Kas/Bank 
Roger de Pree  Loonadministratie 
 
José Simons is inmiddels gestopt. Zij zal worden vervangen door Dion Wetzels. Ook zullen Frans 
Hoffmann en Jeroen Postma toetreden tot de commissie. De commissie kwam in het afgelopen 
seizoen regelmatig in vergadering bij elkaar. Een vooruitblik leert dat we het volgende seizoen 
waarschijnlijk met een positief  resultaat van rond de € 4.500 zullen afsluiten.  Voor een uitgebreid 
overzicht van de cijfers, verwijzen wij naar de jaarstukken die aan dit jaarverslag worden toegevoegd. 

4 Ontwikkelingen	
Het seizoen 2016 – 2017 zal de boeken in gaan als een seizoen dat voor wat betreft de organisatie 
van onze vereniging redelijk rustig verlopen is. De nasleep van de problematiek met betrekking tot de 
rubber korrels op ons kunstgrasveld is het enige onderwerp dat regelmatig tot discussies en 
gesprekken geleid heeft. Positief hieraan is dat de gemeente Landgraaf ervan af ziet om nog langer 
kunstgrasvelden aan te leggen. Voor UOW’02 betekent dit dat we inzetten op een vierde (gras) veld. 
Een ontwikkeling die menig voetbalhart sneller doet slaan.  
Het lopende seizoen zal meer dynamiek kennen. Bestuurlijk zitten er wijzigingen aan te komen en 
wellicht is het ook goed om de koers van de vereniging nog een kritisch onder de loep te nemen. 
Sportief blijven we de ambitie houden om zo hoog mogelijk te voetballen met eigen spelers en 
speelsters. Dit betekent dat we versterkt in moeten zetten op het ontwikkelen van de jeugd. Hierbij 
horen competente trainers en begeleiders. Inzetten op opleiding van deze mensen is dus zeker geen 
overbodige luxe.  

4.1 	Kengetallen		
In deze paragraaf worden een aantal (deels geschatte) kengetallen opgesomd teneinde enig zicht te 
krijgen op datgene wat zich binnen de vereniging UOW ’02 afspeelt. Ter vergelijking zijn de cijfers 
over het voorgaande verenigingsjaar ook opgenomen. 
 

Soort 2016-2017 2015-2016  

• Aantal bestuursvergaderingen  12   12  

• Aantal leden 1 juli  652 680  

• Aantal seniorleden  165 153  

• Aantal jeugdleden  362 397  

• Aantal niet spelende leden 125 130  

5 Afsluiting	
UOW’02 blijft een prachtige vereniging. Ook als het sportief even wat minder voor de wind gaat, 
blijven we een club die er mag zijn. Succes is vaak een verhaal van lange adem. Het feit dat we erin 
slagen om de doorstroom vanuit de jeugd naar het eerste team te realiseren, is een kroon op het 
goede werk van velen binnen onze vereniging. Dit laat zien dat we op de goede weg zitten en blijven 
zitten.  Sfeer en beleving is er niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld tijden de vele 
activiteiten. Wij hopen dat we de komende jaren meer mensen enthousiast kunnen maken om samen 
met ons vorm te geven aan die activiteiten. Een voetbalclub is meer dan een bal en 22 spelers, het is 
een ankerpunt in de buurt en de wijk, waar spelers en supporters zich thuis voelen. Dat gaat niet 
vanzelf, dat vraagt inzet van ons allemaal.  
 


