
'Jan heeft gewoon fantastisch werk gedaan' 

Interview ASSEN - Jan Hennipman van Asser Boys heeft de afgelopen jaren de 
financiën van de club weer op orde gebracht. Reden genoeg om hem te 
nomineren voor ‘Penningmeester van het jaar’.  
 
door Maurice Vos  
 
“Vijf jaar geleden stonden wij er financieel niet goed voor”, geeft Asser Boys voorzitter Jan Puper 
aan. “We stonden € 40.000,- in het rood. Jan heeft dat tekort in de afgelopen jaren omgezet in een 
positief resultaat. Daarom hebben we hem voorgedragen voor ‘Penningmeester van het jaar’. Jan 
heeft gewoon fantastisch werk gedaan. 
 
” De verkiezing van de Penningmeester van het jaar is onderdeel van de campagne ‘Bedank je 
penningmeester’. Deze loopt van 3 maart tot en met 3 april. Eind april zal de winnaar bekend 
worden gemaakt. De winnaar wordt beloont met een bedrag van € 2500,- voor zijn club.  
 
Hoe ziet Jan Hennipman zelf zijn nominatie?  
 
“Leuk! Verrassend! Dat had ik zeker niet verwacht. Asser Boys stond er slecht voor. We konden niet 
meer aan onze betalingsverplichtingen voldoen. De club wilde de boeken laten onderzoeken door 
een externe accountant maar dat bleek erg duur te zijn. Er is toen geopperd dat er wellicht mensen 
binnen de club dit zouden kunnen doen. Ik was al langer betrokken bij club. Ik heb twee 
gehandicapte kinderen die voetballen bij de Topkids waarvan ik al coördinator was. Voor mijn werk 
ben ik financieel adviseur bij de gemeente Assen. Ik heb toen samen met nog een ouder het 
onderzoek gedaan. Daar zijn een aantal aanbevelingen uit naar voren gekomen. Die hebben we in 
2009 gepresenteerd op de ledenvergadering. Vervolgens heeft voorzitter Jan Puper mij gevraagd of 
ik penningmeester van de club wilde worden. 

 



 
 
” Hoe heb je Asser Boys weer uit de rode cijfers gekregen. Heb je daarvoor bij 
de gemeente aangeklopt? 
 
 “Wij hebben geen beroep gedaan op de gemeente om ons te ondersteunen behalve dat we uitstel 
van betaling hebben gekregen voor de huur van de velden. Wel hebben we een beroep gedaan op 
de leden van Asser Boys inclusief de oude leden. Zij hebben in totaal € 12.000,- bijeengebracht om 
de club te redden. Daarnaast hebben we zo snel mogelijk een aantal dure leningen afgelost.  
 
Een andere maatregel destijds was ook om de contributie te verhogen. Het stond in de planning om 
dat in twee etappes te doen maar daar hebben we maar één van hoeven doorvoeren. Een tweede is 
gelukkig niet nodig gebleken. Asser Boys is een vereniging die qua contributie aan de onderkant wil 
zitten. 
 
” Hoe zie je jouw rol als penningmeester van de club?  
 
“Als penningmeester zorg ik ervoor dat de financiën op orde zijn, dat de verslaglegging correct is en 
dat iedereen goed geïnformeerd is. Dat heeft er in het verleden wel eens aan gemankeerd. We 
hebben de club weer financieel gezond gekregen. Ik heb daar deel aan als penningmeester, maar ik 
denk dat we als voltallig bestuur het nodige werk hebben verzet de afgelopen jaren. 
 
” Waarom moet jij winnen?  
 
“Ik denk dat het een mooi resultaat is dat ik zelf het onderzoek heb mogen doen en vervolgens ook 
zelf de aanbevelingen heb kunnen uitvoeren. Hierdoor is de vereniging weer gezond geworden en 
kunnen we nu weer dingen realiseren die in het verleden niet mogelijk waren. Ook betekent het een 
mooie en positieve uitstraling van Asser Boys. Het geldbedrag is voor de club. Ik denk dat het een 
mooi doel zou zijn om dit te besteden aan de gewenste verbouwing van de kleedkamers voor de 
Topkids.”  
 
Op de site   www.penningmeestervanhetjaar.nl  kan gestemd worden op Jan Hennipman  

Bron Tweenul/ Maurice Vos 

http://www.penningmeestervanhetjaar.nl/

