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Voor onze club een nieuwe uitdaging! Voor het eerste in de 4e klasse zaterdag. Een competitie 
vol derby’s, vol strijd en vaak met goed voetbal. Een compliment aan het eerste elftal ze 
wisten zich vaak met goed voetbal gemakkelijk te handhaven in deze klasse. Helaas is het 
zaterdag voetbal niet geheel verlopen zoals we verwacht hadden. Met name het zaterdag 2 is 
hiervan een voorbeeld geweest. Doordat er vaak te weinig spelers waren heeft het bestuur 
gedurende het seizoen moeten besluiten het zaterdag 2 uit de competitie te halen. Dit ondanks 
het feit dat er door vele mensen keihard geknokt is om het wel voor elkaar te krijgen.  De 
zondagafdeling heeft dit jaar helaas geen kampioenen met zich meegebracht. Waren het er 
vorig jaar nog 2 dit jaar hebben de teams met veel plezier gevoetbald, maar bleek ook hier dat 
het vaak een probleem was om voldoende spelers op de been te krijgen.  Het is gebleken dat 
dit een trend is en dat spelers vaak kiezen voor andere zaken en het voetbal niet meer op de 
eerste plaats stellen. Dit speelt niet alleen bij de VV Neptunia maar ook andere verenigingen 
hebben met dit fenomeen te doen.   
 
Ook op andere gebieden wordt het steeds lastiger om de zaken goed draaiende te houden. Zo 
wordt het steeds lastiger om mensen te vinden die iets voor de club willen doen. Zo hebben 
we vaak alle zeilen moeten bijzetten om de kantine draaiende te houden, wedstrijddiensten te 
regelen en om bijvoorbeeld scheidsrechters te vinden voor de thuiswedstrijden. Gelukkig is 
dit alles door een tomeloze inzet van vaste mensen wil weer gelukt. Een woord van dank aan 
deze mensen, en ze weten zelf wel wie het zijn, is dan ook zeker op zijn plaats. 
 
Het bestuur is gedurende dit jaar haar waarnemend voorzitter kwijt geraakt. Harrie Houwerzijl 
heeft in mei van dit jaar besloten zijn functie neer te leggen. Persoonlijke omstandigheden 
lagen hieraan ten grondslag. Ook Ron Nijp heeft aan het eind van dit seizoen besloten te 
stoppen. Drukke werkzaamheden was hierbij de voornaamste reden. Het bestuur heeft 
vervolgens Evert Mulder gevraagd om als adviseur toe te treden tot het dagelijks bestuur. Dit 
om er voor te zorgen dat zaken haar doorgang zouden kunnen vinden en er tevens voor te 
zorgen dat we in de gesprekken met Eems Boys de benodigde know-how aan tafel hebben. 
 
Naast het voetbal is het wederom een bewogen jaar geweest voor de club. De besturen van de 
VV Neptunia en de VV Eems Boys hebben gedurende dit seizoen veelvuldig bij elkaar 
gezeten om te praten over de toekomst van de beide clubs. De redenen hiervoor waren met 
name het voorgenomen besluit van de gemeente om de sport meer te concentreren en daarbij 
enkele complexen wilde afstoten.  Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Delfzijl besloten om Sportpark Uitwierde per 1-1-2015 te sluiten. Voor onze club een 
keiharde slag, echter helaas wel een voldongen feit. De besturen van beide clubs zijn nog 
steeds in gesprek om gezamenlijk te kijken hoe we voetbal in Delfzijl het beste kunnen 
bedienen. Kwaliteit en een goede accommodatie zijn dan ook speerpunten die we keihard 



willen nastreven.  Beiden besturen zijn van mening dat een fusie een belangrijke stap is om 
het bovenstaande tot een succes te brengen. 
 
Het bestuur zal haar leden natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zal, 
conform de statuten, haar verplichtingen nakomen. 
 
 
Eindstanden: 
1e elftal zaterdag                  -  6e plaats 
2e elftal zaterdag                  -  Teruggetrokken 
2e elftal zondag                    -  11 plaats 
3e elftal zondag                    -  6e plaats 
4ee elftal zondag                  -  4e plaats 
 
 
 
Na de ledenvergadering van 12 december 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt. 
 
Harrie Houwerzijl Waarnemend voorzitter 
Arnold Schuijl Waarnemend secretaris 
Chris Roels Penningmeester 
Antoon Velis Wedstrijdzaken 
Ron Nijp Activiteiten/Technische zaken 
Edwin van der Beek Jeugdvoorzitter 
Marco van Dijken Algemene zaken 
Stephan van Dijken Algemene zaken 
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