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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2012-2013 
 
 
Het eerste volledige seizoen op het nieuwe sportpark is achter de rug. De meeste kleine 
kinderziektes van het gebouw, terreinen en installaties zijn opgelost. Dit heeft het team van 
Onderhoud en Accommodatie de nodige energie gekost. 
 
Op voetbalgebied kan het seizoen 2012-2013 worden gekenmerkt als een stabiel seizoen 
zonder grote pieken of dalen. 
  
BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 22 oktober 2012, gingen wij met 
onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in: 
 
Martijn Aarts   Technische Commissie 
Jolanda Spapens  Commissie sponsoring en public relations 
Martin Oerlemans  Kantinecommissie 
Gust Huijben   Commissie onderhoud en accommodatie 
Wil Bekkers   Voorzitter 
Jolanda Spapens  Penningmeester 
Roderick Broers  Jeugdcommissie 
Rob Verhoef   Secretaris  
 
LEDEN 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 757 leden, een stijging van 59 leden ten 
opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel en staafdiagram vindt u meer informatie over 
de ontwikkeling van het ledental in de afgelopen jaren.  
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senioren 155 136 119 112 116 134 

dames 16 15 15 18 30 17 

junioren 177 156 141 151 147 120 

pupillen 175 175 160 180 191 197 

kabouters 15 8 16 4 0 0 

rustend/vrijwilliger 219 208 163 165 156 151 

  757 698 614 630 640 619 
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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 3 December 2012 bracht 
Sinterklaas in de kantine een bezoek aan 57 F-pupillen en 11 leiders. De Sint met 7 pieten 
maakten er weer een leuk feest van en de kinderen waren blij met het cadeau dat ze van de 
Sint kregen. Op 29 December vond naar een jaar afwezigheid  het tafelvoetbaltoernooi 
plaats. Hieraan namen  12 F-pupillen, 6 E-pupillen,  8 D-pupillen, en 32 senioren deel. Bij de 
jeugd viel het aantal deelnemers tegen. Desalniettemin toch een geslaagde dag. Op de 
vrijdag voor carnaval had FFM haar disco in de kantine weggezet en werd er op hun muziek 
2 1/2 uur gehost en gesprongen door 69 kinderen.   Op Hemelvaartsdag werd opnieuw het 
jaarlijkse mixed-toernooi gehouden. Dit jaar werd er door ± 180 deelnemers in 4 poules 
gestreden. Verder werden er door ongeveer 85 personen penalties 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. Daarnaast heeft 
Ad Klaassen nog de uitslagen kaartjes verkocht op de donderdagen in de kantine. 
 
JEUGDCOMMISSIE 
 
Het seizoen 2012-2013 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. De A1 haalde 
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helaas net niet de eerste plaats, maar complimenten voor hun spel. Andere kampioensteams 
waren de D2, D4, F1, F6 en MP1. Hulde ook aan die teams. 
  
Evenals vorige seizoen hebben we op de zondagochtend 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 keepersschool '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. Voor het komende seizoen zal de samenwerking worden voortgezet.  
  
Als vanouds werden de nevenactiviteiten, zoals de zogenaamde techniek, het zaalvoetbal en 
de penaltybokaal weer druk bezocht. Het Rabobank Pupillenkamp vierde dit jaar zijn 20e 
verjaardag! 
 
Na een erg koude en lange winterstop zijn de teams weer het veld op gegaan en hebben 
tenslotte de volgende resultaten geboekt. 
 
Hieronder de resultaten van de jeugdteams in de diverse competities: 
 

 Voorjaarsreeks Hele competitie 

Gilze A1  2e 

Gilze A2 9e  

Gilze A3 10e  

Gilze B1  8e 

Gilze B2 7e  

Gilze C1  8e 

Gilze C2  8e 

Gilze C3 10e  

Gilze C4 4e  

Gilze D1  4e 

Gilze D2 1e  

Gilze D3 5e  

Gilze D4 1e  

Gilze D5 4e  

Gilze E1 4e  

Gilze E2 3e  

Gilze E3 3e  

Gilze E4 3e  

Gilze E5 6e  

Gilze F1 1e  

Gilze F2 5e  

Gilze F3 3e  

Gilze F4 6e  

Gilze F5 3e  

Gilze F6 1e  
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Gilze MP1 1e  

Gilze MA1 2e  

Gilze MC1 2e  

Gilze MD1 1e  

Gilze ME1 5e  

 
 
 
KANTINECOMMISSIE 
 
Na vorig jaar het stokje te hebben over genomen van Frank  ben ik nu ruim een jaar erg 
nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de kantine. Het is een taak die veel meer met 
zich meebracht dan ik vooraf had verwacht. Ik was en ben nog steeds erg blij dat destijds 
Willy van Helmond ook begonnen is in de kantine om te de dagelijkse gang van zaken te 
begeleiden. Onze kantinemanager zal ik ze maar noemen. Willy is voor mij binnen te 
kantinecommissie mijn steun en toeverlaat en daarvoor wil ik ze dan ook geweldig 
bedanken. Chapeau. 
Doelstelling was om het net zo goed of misschien nog wel iets beter te doen als het vorige 
seizoen. Het nieuwe van de kantine was eraf dus moeten we proberen om onze leden toch 
te triggeren om in de kantine te blijven hangen. Dit moest dan gebeuren door een 
uitgebreider assortiment aan de bar en in de keuken, uitgebreidere openingstijden, extra 
activiteiten, slim inkopen d.w.z. probeer zoveel voordeeltjes links en rechts mee te pakken, 
iets wat ik gerust aan Cees Kock kan overlaten, Geweldig Cees Bedankt. 
Onze doelstelling hebben kunnen realiseren want onze omzet lag toch weer net wat hoger 
dan het vorige seizoen. Een geweldig resultaat in deze `crisistijd`. Hiervoor mijn dank aan 
alle kantine medewerkers. 
 
Keerzijde van het succes is de belasting op het personeel, dus doe ik bij deze doe ik de 
volgende oproep. Zou je graag in de kantine willen werken of ken je iemand die dat graag 
zou willen doen, zowel achter de bar als in de keuken meld je aan bij Willy of  Martin.  
 
 
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE 
 
Het afgelopen jaar was voor de onderhoudsploeg een jaar van leren, en hoe te gaan werken 
op het nieuwe sportpark. Duidelijk was wel dat er veel werk te doen was ten opzichte van het 
oude park. 
 
Het was wennen om met de gemeente te moeten gaan samen werken. Dit verloopt niet altijd 
even soepel. Zij hebben nogal wat regeltjes waar we ons aan moesten houden. Ondanks dit 
alles zijn er heel wat veranderingen aangebracht, zoals de verharde paden naar de 
kunstgrasvelden, het verkleinen van de containerruimte waardoor de fietsstalling wat groter 
is geworden, de ingang van de fietsstalling verleggen waardoor een betere doorstroming is 
verkregen, en een trapgedeelte bij de achter uitgang. 
 
Dit jaar hebben we afscheid  genomen van Jan Beumers als medewerker van de 
onderhoudsploeg. Het was voor Jan een te grote belasting geworden dit werk te blijven doen 
vanwege zijn gezondheid. Hierdoor bestaat de ploeg nog uit 5 personen die elke voormiddag 
van de week op het sportpark bezig zijn met hun werkzaamheden.  
 
Het onderhouden van de velden is nog steeds een groot probleem. De velden laten geen 
water door waardoor ze bij een flinke bui regen al niet meer bespeelbaar zijn. Er zijn al 
verschillende bewerkingen gedaan om dit te verhelpen maar er is nog steeds geen goede 
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oplossing voor gevonden. Het zal groots aangepakt moeten worden. Daar zal de gemeente 
samen CSC de Meent een oplossing voor moeten zoeken. Zolang dit niet gebeurd blijven wij 
met een groot probleem zitten. 
 
De onderhoudsploeg is een zelfwerkzaamheden contract aangegaan met de gemeente. Dit 
omvat het knippen van de hagen, onkruidvrij maken haagvoet, graskanten steken, uitmaaien 
beplantingsvak en onkruidvrij maken van de tegels rond het hoofdveld. Ook het bladruimen 
en het ruimen van zwerfvuil het hele jaar door. Vooral het opruimen van het zwerfvuil vraagt 
een grote tijdbelasting. De meeste weten tegenwoordig niet meer dat afval in de afvalbakken 
gedaan moet worden. Het belijnen van de 3 grasvelden, wekelijks  schoonmaken van de 
kleedkamers 7 dagen per week en het oppompen en klaar leggen van de ballen 5 dagen in 
de week behoort tot de werkzaamheden van de onderhoudsploeg. 
 
Tot slot de grootste ergernis van de onderhoudsploeg is het niet op zijn plaats terug zetten 
van de losse doeltjes en doelen na een training. Het is voor 2 mensen niet te doen om de 
grote doelen te verplaatsen en voor een team stelt dit niets voor. Ook het halen van kleine 
doeltjes op het kunstgras is voor twee mensen een hele klus, bijna dagelijks. Daarom wil aan 
alle leiders en trainers vragen er voor te zorgen dat de losse doelen na een training door het 
team op de daarvoor aan gewezen plaatsen terug te zetten. 
 
Namens de onderhoudsploeg; Gust Huijben 
 
COMMISSIE SPONSORING & PR 
 
We kunnen weer terugkijken op een prima seizoen voor wat betreft de commissie 
Sponsoring & PR. Zoals vorig jaar al aangekondigd worden de kansen van het nieuwe 
sportpark goed benut en profiteren we uitstekend van de geweldige uitstraling van ons 
complex. Dit zorgt er voor dat ons “sponsorbestand” stabiel blijft. Dat is van groot belang 
voor de continuïteit want het zal duidelijk zijn dat de sponsorinkomsten een substantieel 
onderdeel zijn van de inkomsten van de VV Gilze en waardoor we in staat zijn de 
voetbalsport in Gilze op een goed nivo voort te zetten van klein tot groot en de gevraagde 
faciliteiten ook kunnen aanbieden. 
Afgelopen seizoen is het sponsorteam  er ook in geslaagd een elektronisch scorebord te 
laten plaatsen. Dat is mede mogelijk gemaakt door de (financiële) hulp van een 6 tal 
sponsoren. Met dat scorebord dat voorzien is van een lichtkrant kunnen we o.a. activiteiten 
aankondigen maar uiteraard ook reclameboodschappen! Zonder meer een toegevoegde 
waarde voor ons sportpark. 
 
Dat we trots zijn op onze sponsors en ook onze waardering hiervoor uitspreken zal niemand 
verbazen. Ook in het verslagjaar hebben we weer een sponsoravond georganiseerd waarbij 
we op een ontspannen en leuke manier weer een (zeer goed bezochte) gezellige avond 
konden aanbieden in onze eigen kantine. De spelavond toonde aan dat de sponsors ook op 
dit vlak erg fanatiek blijken te zijn. 
 
Thans wordt nu nog een mogelijkheid gezocht om de communicatie in het gebouw ook 
digitaal te laten plaatsvinden met behulp van beeldschermen waarop bijv. de 
kleedkamerindeling wordt bekendgemaakt. Maar ook actuele nieuwsgeving en 
sponsorboodschappen zullen op die manier worden getoond. 
 
In de communicatie met leden, supporters en sponsors blijft de website en het weekblad 
Gilze en Rijen het belangrijkst.  
De nieuwe website draait nu al twee jaar en voldoet geheel aan de verwachtingen, hetgeen 
ook blijkt uit de bezoekersaantallen. Afgelopen seizoen (juli 2012-juni 2013) hadden we 
172970 bezoekers. De piek ligt meestal op zaterdag, zondag en maandag en qua tijd is dat, 
over de gehele week gezien, ‘s-middags tussen 12.00u en 13.00u en ‘s-avonds tussen 
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19.00u en 20.00u. Verreweg de meeste bezoekers hebben een Android systeem (63%), ten 
opzichte van Iphone (36%). 
De best bezochte pagina’s zijn het laatste nieuws, maar dat is natuurlijk ziet zo vreemd 
omdat dit de homepagina is. Maar de foto-pagina en de teampagina van Gilze 1 zijn toch 
nog iets meer bezocht dan bijvoorbeeld de programma- of de uitslagenpagina. 
 
SUPPORTERSCLUB 
 

De SC VV Gilze heeft ca. 223 leden. Ook dit seizoen waren er weer enkele activiteiten 

georganiseerd. 

 

Er waren 6 kaartavonden welke goed bezocht werden. 

 

De kerstavond was voor het eerst in de nieuwe kantine van onze eigen vereniging. 

62 leden genoten van een koffietafel en natuurlijk de bingo en loterij. Het was een geslaagde 

avond met dank aan Willy voor het maken van de soep, Fran voor het verzorgen van de 

drankjes en Peter voor het aan elkaar praten van deze avond. 

 

Ook stond de pupillenbingo op het programma er waren slechts 15 pupillen aanwezig. 

 

De worstenbroodactie was weer een succes. Samen met alle vrijwilligers hebben we ruim 

9000 worstenbroodjes verkocht. William en Guus bedankt voor jullie hulp. 

 

We hadden al aan het begin van het seizoen een datum gepland voor onze fietstocht in 

samenwerking met de activiteitencommissie. Door slechts 19 aanmeldingen en de slechte 

weersvoorspelling is deze helaas niet doorgegaan. 

 

Alle kampioensteams kregen een consumptie. En de jeugdteams welke een aanvraag gedaan 

hebben kregen een bijdrage voor het teamuitje. 

 

Martijn heeft te kennen gegeven dat hij stopt als bestuurslid, natuurlijk bedanken we hem 

voor alle jaren dat hij zich ingezet heeft voor de SC VV Gilze. 

 

Het bestuur vergaderde 6 keer in het afgelopen seizoen. 
  
TECHNISCHE COMMISSIE 
 
Zaterdagvoetbal bij de VV Gilze. Wie had dat kunnen bedenken. Maar het is er dan toch van 
gekomen. Een leuke jonge ploeg met voldoende spelers, hoewel het vaak toch een probleem 
was om met 14 man de wedstrijd in te gaan. 
 
De dames senioren op zondag hebben zichzelf kunnen handhaven, ook hier waren vaak 
tekorten aan speelsters door blessures. Ze hebben uiteindelijk degradatie weten te voorkomen 
en hadden, als alles heel was gebleven, verder kunnen komen. Ze zijn dit jaar zelfs twee maal 
per week gaan trainen, maar wat wil je met zo’n fanatieke trainer/coach en assistent. 
 
Gilze 3 tot en met 6 hebben het seizoen goed volbracht, waar helaas bij verschillende teams het 
een probleem was om elke week voldoende spelers op de been te brengen. Dit ondanks de 
aantallen die men op de lijst had. 
 
35+/45+ voetbal is een nieuw fenomeen bij de V.V. Gilze. Met behulp van de buurtsportcoach 
Bernhard van der Zwet is dit op poten gezet. Het is een fanatieke groep die niet te houden is. Ze 
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moesten vooral in het begin geremd worden. Wat hadden ze er een zin in. 
 
De selectie met Gilze 1 en Gilze 2 heeft een middelmatig seizoen gedraaid. Gelukkig heeft Coen 
Vos de hoofdtrainer, die aan zijn vierde jaar bij Gilze bezig was, er mede voor gezorgd dat Gilze 
1 nog derdeklasser is.  
 
Gilze 2 eindigde in de onderste regionen van de 3e klasse reserve, helaas was veel hoger niet 
bereikbaar. 
 
Samenvattend voor de teams is het een seizoen geweest zonder hoogtepunten. Wel moeten we 
concluderen dat ondanks de aantallen per team het een verkeerde trend is geworden om zonder 
al te veel reden af te melden waardoor er een tekort van spelers ontstaat op de wedstrijddag. 
 
Natuurlijk mogen we de scheidsrechters uit de eigen vereniging niet vergeten. Zij hebben zeker 
bijgedragen om het seizoen 2012-2013 tot een goed einde te brengen. Waarvoor dank.  
 
NORMEN EN WAARDEN 
 
Natuurlijk heeft het overlijden van vader en grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 
december 2012 ook onze vereniging en het bestuur niet onberoerd gelaten. Er is hierover 
binnen het bestuur over gesproken. Op verzoek van de KNVB is er in de winterstop ook een 
bijeenkomst in de kantine georganiseerd door het bestuur. De bijeenkomst was bedoeld om 
te spreken over respect, normen en waarden op het voetbalveld. De belangstelling voor de 
bijeenkomst was (conform verwachting) zeer gering. We zijn ons allemaal bewust van de 
noodzaak van respect op en rond het voetbalveld. Het is een taak van alle leden om respect 
naar elkaar uit te dragen. De sanctiecommissie heeft dit jaar gelukkig geen maatregelen 
hoeven treffen. 
 
NAWOORD 
 
Samengevat was het een stabiel seizoen voor de V.V. Gilze. We zijn inmiddels gewend aan 
de nieuwe accommodatie en zijn financieel een gezonde club met een mooi ledental. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om ook het seizoen 2013-2014 weer succesvol af te sluiten. 
 
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 2013 

 
Rob Verhoef 

secretaris 


