JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2010-2011

Ook dit seizoen zijn wij binnen onze vereniging helaas geconfronteerd met het overlijden van
enkele (oud) leden. Wij staan stil bij het overlijden van ons erelid Bert van Bezouw vlak voor
de Algemene Ledenvergadering van oktober 2010. Daarnaast is onze oud secretaris
Herman Vromans veel te vroeg overleden in februari 2011.
Op voetbalgebied kan het seizoen 2010-2011 worden gekenmerkt als wederom een
succesvol seizoen. Het eerste jaar in de derde klasse heeft geresulteerd in een prachtige
vierde plaats, ondanks zwaar blessureleed bij Roel Akkermans en Maarten Oprins.
Het bestuur en vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met
de realisatie van het nieuwe sportpark Verhoven. Bij het schrijven van dit verslag is de bouw
in volle gang en ziet het er naar uit dat wij het nieuwe complex januari 2012 in gebruik
kunnen nemen.
BESTUURSSAMENSTELLING
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 18 oktober 2010, gingen wij met
onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
Martijn Aarts
William Akkermans
Frank van Hoek
Martin Oerlemans
Wil Bekkers
Jolanda Spapens
Corné Brouwers
Rob Verhoef

Technische Commissie
Commissie sponsoring en public relations
Kantinecommissie
Commissie onderhoud en accommodatie
Voorzitter
Penningmeester
Jeugdcommissie
Secretaris

LEDEN
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 614 leden, een daling van 16 leden ten
opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u wat meer informatie over de
ontwikkeling van het ledental in de afgelopen jaren.
Aantal leden
Senioren
Dames
Junioren
Pupillen
Kabouters
Rustend/vrijwilliger
Totaal

1-7-2008
134
17
120
197
0
151
619

Jaarverslag secretaris seizoen 2010-2011

1-7-2009
116
30
147
191
0
156
640

1-7-2010
112
18
151
180
4
165
630

1-7-2011
119
15
141
160
16
163
614
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ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie er weer voor gezorgd, dat alle leden naast het
voetbalgebeuren aan heel wat activiteiten deel konden nemen. Op 30 November 2010
bracht Sinterklaas in de kantine een bezoek aan 52 F-pupillen en 9 leiders. De Sint met 4
Pieten maakten er weer een leuk feest van en de kinderen waren blij met het cadeau dat ze
van de sint mochten ontvangen. Op 8 januari 2011 vond weer het jaarlijkse
tafelvoetbaltoernooi plaats. Hieraan namen 16 F-pupillen, 10 E-pupillen, 16 D-pupillen,
en 20 senioren deel. Al met al een bijzonder geslaagde dag, echter wel wat minder
deelnemers als andere jaren. Op de vrijdag voor carnaval had FFM haar disco in de kantine
weggezet en werd er op hun muziek 3 uur gehost en gesprongen door ± 60 kinderen. Op
Hemelvaartsdag werd opnieuw het jaarlijkse mixed-toernooi gehouden. Dit jaar werd er door
200 deelnemers in 4 poules gestreden om de “Henk van Gestel” wisseltrofee. Verder werden
er door ongeveer 70 personen penalty’s genomen om de “Ad Klaassen” bokaal en was er
ook weer het alom bekende “Jac Broers” sjoelschietspel. Deze dag was weer zeer geslaagd
en het deelnemers aantal groeit nog ieder jaar. Tot slot werd er op 19 juni 2011 samen met
de supportersclub weer de fietstocht georganiseerd. Hieraan namen 32 personen deel.
Daarnaast heeft Ad Klaassen nog de uitslagen kaartjes verkocht op de donderdagen in de
kantine.
JEUGDCOMMISSIE
Het seizoen 2010-2011 is voor de jeugdafdeling van de VV Gilze goed verlopen. Veel
jeugdteams hebben goede sportieve prestaties geleverd. Vermeldenswaardig zijn uiteraard zonder andere teams te kort te doen - de behaalde kampioenschappen, waarbij met name
de E1 er uit sprong. Zij werden namelijk zowel in het najaar- als voorjaarseizoen kampioen in
hun klasse. En dat was niet de eerste keer dat ze dat flikten. Andere kampioensteams waren
de F2, E2, E3 en de E5. Hulde ook aan die teams.
Vermeldenswaardig is nog het feit dat de KNVB vanwege het 90-jarig bestaan van de
vereniging ons de gelegenheid gaf om de districtsfinales van de regio te organiseren. Van
dat aanbod hebben we dankbaar gebruik gemaakt en dat bleek een waar succes! Niet alleen
hebben we op die dag in mei spannende wedstrijden gezien, ook de kantine heeft dankzij de
grote opkomst van diverse meegereisde supporters een goede omzet gedraaid
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Voor het eerst in de geschiedenis hebben we op ons complex een voetbalschool in huis
gehad. Door de teruggelopen ambitie bij onze eigen vrijwilligers om doordeweeks
keeperstraining te geven aan onze jeugdkeepers, hebben we gebruik gemaakt van de
diensten van keeperschool 'allesvoorkeepers.nl'. In zowel het najaar en voorjaar is in een
cursus van (2x) 10 zondagochtenden professionele keeperstraining verzorgd. Deelnemers
waren niet alleen keepers van onze eigen vereniging, ook keepers van andere clubs konden
zich inschrijven. Aan het einde van de competitie is deze opzet met de keeperschool
geëvalueerd. De conclusie van beide partijen was dat een en ander naar tevredenheid is
verlopen en dat beide partijen de samenwerking graag willen continueren.
Als vanouds werden de nevenactiviteiten, zoals het zaalvoetbal, de penaltybokaal en het
Rabobank Pupillenkamp weer druk bezocht.
Hieronder de resultaten van de jeugdteams in de diverse competities:

Gilze A 1
Gilze A 2
Gilze B1
Gilze B2
Gilze B3
Gilze C1
Gilze C2
Gilze C3
Gilze MB1
Gilze MC1
Gilze D1
Gilze D2
Gilze D3
Gilze D4
Gilze E1
Gilze E2
Gilze E3
Gilze E4
Gilze E5
Gilze E6
Gilze E7
Gilze F1
Gilze F2
Gilze F3
Gilze F4
Gilze F5
Gilze F6

Najaarsreeks

Voorjaarsreeks

11e

6e

Hele competitie
7e
9e
9e

10e

8e

e

e

8e
10
11e
3e
4e

6
12e
2e
4e
6e

2e
4e
4e
1e
1e
2e
4e
6e
6e
6e

2e
6e
3e
1e
4e
1e
3e
1e
6e
4e
10e

2e
2e
4e
6e
5e

1e
2e
4e
6e
2e

KANTINECOMMISSIE
Afgelopen seizoen hebben er in de samenstelling van de kantinecommissie enkele
veranderingen plaatsgevonden. Jan Beumers had aangegeven te gaan stoppen en hij werd
bedankt voor zijn jarenlange inzet binnen deze commissie. Roel Akkermans nam zijn taak
over. Roel kan ons, vanuit zijn opleiding en werkzaamheden, goed adviseren over de horeca
en de verplaatsing van het sportpark.
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Het plotseling overlijden van Herman Vromans was een donderslag bij heldere hemel.
Jarenlang had Herman de kar getrokken van de kantinecommissie. Nadat hij een klein stapje
terug ging doen, bleef hij wel commissielid en barmedewerker. Met Herman verliezen we een
stille maar zeer hard werkende kracht die altijd voor iedereen een woordje klaar had en
iedereen in zijn waarde kon laten. De vergaderingen zullen nooit meer hetzelfde zijn nu
Herman niet meer aanwezig is. Zijn overlijden laat binnen de gehele vereniging een lege plek
achter.
Dat dit seizoen langzaam op gang kwam was mede te wijten aan de late schoolvakanties.
Ook hebben we te maken gehad met een erg lange winterstop. Mede door de bar- en
keukenmedewerkers hebben we weer een mooie omzet kunnen draaien. Hiervoor onze
dank. De wedstrijd tegen Rijen was voor de kantine een hoogtepunt. Ook hebben we dit jaar
diverse extra activiteiten op ons complex gehad, (keeperstrainingen en de finales van de
KNVB bekerwedstrijden jeugd) wat de omzet zeker ten goede is gekomen.
Bij de kantinecommissie lag het afgelopen seizoen de prioriteit bij de verplaatsing van het
sportpark. Menige vergaderingen en afspraken met mogelijke leveranciers namen vele
avonden in beslag. We streven er als commissie naar dat we op ons nieuwe complex weer
een mooie, maar zeker een sfeervolle kantine kunnen realiseren.
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE
Ten opzichte van voorgaande jaren is er niet veel veranderd maar het komend jaar gaat er
wel veel veranderen. De leden van deze commissie doen hun werk op de hun vertrouwde
wijze. Het lijkt allemaal heel normaal, maar de medewerkers van de onderhoudsploeg
zorgen er wel elke week voor, dat onze leden en natuurlijk ook onze tegenstanders kunnen
voetballen op de best mogelijke velden en gebruik kunnen maken van goede en schone
kleedkamers. Al is het elke keer weer behelpen met het aantal kleedkamers. Dat is echt
passen en meten en bijzonder creatief omgaan met de mogelijkheden. Elke keer echter
wordt het opgelost en is er, gelukkig, begrip van onze tegenstanders.
De onderhoudsploeg heeft het afgelopen seizoen wel enkele wijzigingen ondergaan. We
hebben noodgedwongen afscheid genomen van Ad Klaassen, leeftijd en vooral fysieke
ongemakken speelden Ad steeds meer parten. Ad, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.
Nieuw binnen onze ploeg zijn Gerrit Gijsbrechts en Gust Huijben, welkom, wij zijn erg blij dat
er toch weer mensen bereid zijn hun vrije tijd in de VV Gilze te stoppen.
Het onderhoud van het hoofdveld door de Gemeente was aan het eind van het seizoen
minimaal gezien onze verhuizing naar sportpark `Verhoven`. Ondanks het minimale
onderhoud ligt er dit seizoen toch weer een mooie grasmat, de weergoden waren onze
velden beter gezind als de vakantiegangers.
Tijdens de winterstop verhuizen we naar sportpark `Verhoven` wat natuurlijk ontzettend veel
werk met zich mee brengt. Binnen de onderhoudsploeg is het idee geopperd om al het oud
ijzer zoals lichtmasten, omheining, ballenvangers en doelen te verkopen, bedrading(koper)
uit de kantine en kleedruimte te slopen, dit allemaal om extra geld voor de VV de genereren.
Dit geeft de betrokkenheid van onze medewerkers toch wel weer. Deze klus kan echter niet
door de onderhoudsploeg alleen worden gedaan dus bij deze doe ik aan allen een oproep
die ons in de winterstop mee willen helpen.
Na de winterstop gaan we naar sportpark `Verhoven`, voor de onderhoudsploeg zal dit ook
spannend worden zoals het onderhoud van het kunstgras, het park is natuurlijk veel groter
maar we hebben niet meer medewerkers, hoeveel onderhoud neemt de gemeente het eerste
jaar op zich? Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op kunnen geven.
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Aandachtspunt op onze nieuwe sportpark blijft nog steeds om de kleedkamers (ook die van
de bezoekende tegenstanders) netjes achter te laten, waardoor het voor de
onderhoudsploeg een stuk gemakkelijker is om die elke dag weer netjes op te leveren aan
de nieuwe gebruikers; laat de kleedkamer dus netjes achter en trek even met de trekker over
de vloer om het douchewater en zandresten etc. op te ruimen. En controleer ook even, of de
tegenstander dat ook heeft gedaan. Dat scheelt echt een hele boel werk!
En gooi het vuil op het park in de aanwezige afvalbakken; er komen er voldoende te staan.
Tot ziens op ons nieuwe, prachtige, sportpark.
COMMISSIE SPONSORING & PR
Afgelopen seizoen was het derde seizoen van de shirtsponsorovereenkomsten
(contractperiode juli 2008 – juni 2012). Hoofdsponsor over de gehele contractperiode is
Bakkerij Ad Spapens. Zoals bekend staat de naam van Spapens vermeld op alle tenues van
alle teams, vanaf pupillen tot en met senioren. Daarnaast zijn maken diverse teams reclame
voor sponsors zoals Keurslagerij De Jong, DDC Europe, Barry Klaassen De Tegelzetter,
Irish Pub The Banner, Maritama Schoenen, Van den Hoever Installatiebedrijf (6 teams!),
MarVerre, Loonbedrijf De Schalm, ROI Zuid West Nederland BV, Kreeft Assurantiën VOF,
Bouwbedrijf Vermeulen, Eric de Ruyter Rioolservice, TES Installatietechniek, Rabobank,
Zuivelhandel van Hoek VOF, Eetcafé D’n Brooy; Poolluxx BV Zwembaden, Meubelmakerij
Harold vd Bosch en Ad Klaassen Junior.
Ter ondersteuning van het bestuurslid Sponsoring en PR, verzorgen Michel van Hoek en
Toine Beenhakkers een groot gedeelte van de financiële en contractadministratie.
Want niet alleen inkomsten vanuit de shirtsponsoring maar ook de reclameborden zijn een
belangrijke factor die echter continue veel aandacht vragen om de doelstellingen op het
gewenste peil te houden.
Juist vanwege de teruglopende inkomsten op het gebied van sponsoring is meerdere malen
besproken binnen het bestuur. In mei 2011 werden diverse leden uit de vereniging gevraagd
mee te denken in een betere aanpak van sponsorwerving.
We hopen en vertrouwen erop dat dit al in het nieuwe seizoen “zijn vruchten zal afwerpen”.
In de communicatie met leden, supporters en sponsors bleven de website, het weekblad
Gilze en Rijen en clubblad De Voorzet ook het afgelopen seizoen een belangrijke plaats
innemen.
Toch heeft het bestuur gemeend om te stoppen met de papieren Voorzet, enerzijds uit
vanwege de kosten en anderzijds om de belasting voor de redactieleden te verminderen.
Dat de papieren Voorzet voorgoed verdwijnt, wil niet zeggen dat de leden voortaan de
columns, teaminfo en nieuwsfeiten moeten missen.
De website van VV Gilze wordt op professionele wijze vernieuwd en zal interactiever worden.
De oude website kon door technische redenen slechts door een persoon worden beheerd, in
de nieuwe opzet zal de website door een team actueel kunnen worden gehouden. En wordt
er ook ruimte gecreëerd voor verhalende artikelen, columns etc zodat de papieren Voorzet
grotendeels wordt vervangen door een digitale versie.
SUPPORTERSCLUB
De supportersclub van de VV Gilze bestaat zo’n 20 jaar en is zeer begaan met het wel en
wee van onze voetbalclub. Waar mogelijk steunen wij de VV Gilze, waarbij vooral aan de
jeugd aandacht wordt besteed.
Helaas moesten wij dit jaar door overlijden afscheid nemen van 6 leden van onze
supportersclub nl: Bert Theeuwes, Herman Diepstraten, Bert van Bezouw, Ad
Marijnissen(L.Wagenstr.) Herman Vromans en Jan de Bruijn.
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Gelukkig konden we ook weer een aantal nieuwe leden verwelkomen,(voornamelijk
selectiespelers) zodat we nog op een ledental zitten va ca. 225 leden. Wij als bestuur zijn
daar bijzonder trots op dat we zoveel leden hebben.
Van de jaarlijkse activiteiten moesten wij helaas de pupillenbingo laten vervallen ivm. het
vinden van een juiste datum. De jaarlijkse kerstavond en de fietstocht echter was wederom
een succes. Ook de maandelijkse kaartavonden werden zeer goed bezocht(ondanks het
rookverbod)
Dit jaar is de kerstavond nog bij de zalen De Heuvel van de fam Doorakkers en wel op
vrijdag 16 december a.s. Wij zullen ook proberen om de pupillenbingo weer door te kunnen
laten gaan. De traditionele worstenbrood actie werd in samenwerking met onze
hoofdsponsor Bakkerij Spapens ook weer een groot succes. Zij waren bereid om een aantal
prachtige prijzen toe te voegen, welke bij de thuiswedstrijd van Gilze1-Waspik 1 werden
uitgereikt. Door deze actie kunnen wij het pupillenkamp blijven steunen, de jeugdelftallen een
eindejaarsbijdrage geven en de kampioenen trakteren.
Ook aan de Voorzet werd een bijdrage gedaan, en we gaan met het bestuur een gesprek
aan om een bijdrage te blijven leveren aan het digitaal gebeuren in de kantine.
Het bestuur vergaderde 6 keer.
TECHNISCHE COMMISSIE
De Gilzer Dames hebben zich het afgelopen seizoen weten te handhaven in de derde
klasse. Wisselende resultaten over het hele seizoen hebben geleid tot een klassering net
boven de degradatie streep. Jammer is dat Toon de Vet na jaren van training en coaching
van de dames er mee gestopt is. Ook Mart Machielsen is gestopt, een flinke aderlating voor
het meisjes en dames voetbal bij de VV Gilze, want Mart is toch de man geweest die het
meisjes/dames voetbal heel veel jaren ondersteund en gestuurd heeft.
Gilze 4,5 en 6 hebben zich dit seizoen kunnen handhaven in hun klassen. Een seizoen
zonder al te veel hoogte- of diepte punten. Feit blijft dat ondanks de vele spelers op papier
het toch nog soms moeilijk is om op zondag een compleet team op de been te brengen,
maar met wat schuiven en bellen is het meestal wel gelukt. Jammer is dat van Gilze 5
verschillende oudgedienden afscheid hebben genomen van het voetbal, hopelijk blijven ze
de derde helft wel spelen.
Gilze 3 heeft lang meegedaan om de bovenste plaats, helaas hebben ze aan het einde van
het seizoen af moeten haken voor het kampioenschap. Jammer is dat veel spelers van Gilze
3 een hoger nivo aan zouden kunnen, maar helaas om allerlei redenen kiezen om niet in de
selectie te spelen, jammer voor de selectie maar we zullen hun besluit moeten respecteren.
Ondanks dat Gilze 2 zich in het seizoen 2009/2010 kon handhaven in de reserve 2e klasse
was er het afgelopen seizoen geen houden aan. Door de krappe selectie en de vele
blessures kon Gilze 2 nooit met een vast team op pad. Vele wisselingen, aanvullingen
vanuit Gilze 3 of 5 en uit jeugd brachten ondanks verzet tot het einde tenslotte de degradatie.
Komend seizoen, hopelijk met een grotere selectie, proberen verloren terrein terug winnen.
Gilze 1, weer in de 3e klasse, en jawel vanaf het begin meedoen om de eerste plaats. Een
team vol zelfvertrouwen. Mooie overwinningen, overwinningen waar het scoreverloop de
wedstrijd en eindstand bepalen(uitdrukking van Coen Vos). En de derby Gilze - Rijen en
andersom weer terug. Dit seizoen was de wedstrijd VV Gilze 1 – VV Rijen 1 wel het
hoogtepunt voor de VV Gilze. Honderden toeschouwers, winnen van Rijen en daarna een
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afgeladen volle kantine waar tot in de late uurtjes gezamenlijk gefeest is. Helaas werden
aan het einde van het seizoen, mede door een te krappe selectie, te veel punten verspeeld
om nog voor kampioenschap of periode titel in aanmerking te komen.
Samenvattend mogen we terugkijken op een seizoen dat geen kampioenschappen heeft
opgeleverd. De leiders en trainers er alles aan gedaan hebben om elke zondag weer met
een team op stap te kunnen. De spelers hun best hebben gedaan sportief en als het kon met
een goed resultaat de wedstrijden af te sluiten. Onze clubscheidsrechters de spelers in de
gelegenheid hebben gesteld om onder hun leiding te voetballen. De mensen die achter de
schermen werken, van scheidsrechter ontvangen tot controleren of inbrengen van
wedstrijdformulieren. De mensen achter de bar. En al die andere vrijwilligers die er bij de VV
Gilze iets moois van willen maken. Bedankt
NORMEN EN WAARDEN
Op het gebied van normen en waarden is het afgelopen seizoen gelukkig ook rustig
geweest. Er wordt meer aandacht besteed aan het wel en wee van onze clubscheidsrechters
waardoor het op dit front ook weer stabiel is geworden.
NAWOORD
Op bestuurlijk niveau is het seizoen 2010-2011 een jaar geweest waarin veel arbeid is
verzet. Er zijn binnen de diverse commissies vele vergaderingen geweest om op alle
terreinen de bouw en inrichting van het sportpark gestalte te geven. Veel vrijwilligers zijn
hierbij betrokken geweest. Dit heeft ons allemaal de nodige energie gekost.
Ook dit jaar mogen we weer gelukkig zijn met de vele vrijwilligers die de vereniging
draaiende houden. Wij danken dan ook iedereen voor zijn of haar inzet in het afgelopen
seizoen.

Gilze, oktober 2011
Rob Verhoef
secretaris
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