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Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het
overlijden van Christ Pelkmans, op 6 juli 2014. Christ Pelkmans heeft veel betekend
voor onze vereniging. Christ bereikte de leeftijd van slechts 74 jaar, waarvan 62 jaar
lidmaatschap van VV Gilze.
Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het
verenigingsjaar 2013-2014.
BESTUURSSAMENSTELLING
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 21 oktober 2013, gingen
wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
Martijn Aarts
Jolanda Spapens
Martin Oerlemans
Gust Huijben
Wil Bekkers
Jolanda Spapens
Roderick Broers

Technische Commissie
Secretaris
Kantinecommissie
Commissie onderhoud en accommodatie
Voorzitter
Waarnemend Penningmeester
Jeugdcommissie

Gedurende het seizoen heeft Martin Oerlemans Kantinezaken, zijn functie op 2
december 2013 per direct neergelegd vanwege zijn drukke werkzaamheden. Verder
hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan.
LEDEN
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 745 leden, een daling van 12 leden
ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel en staafdiagram vindt u meer
informatie over de ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren.
Senioren
Dames
Junioren
Pupillen
Kabouters
Rustend/vrijwilliger

1-7-14
183
24
160
168
12
198
745

1-7-13
155
16
177
175
15
219
757

1-7-12
136
15
156
175
8
208
698

1-7-11
119
15
141
160
16
163
614
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1-7-10
112
18
151
180
4
165
630

1-7-09
116
30
147
191
0
156
640

1-7-08
134
17
120
197
0
151
619
1
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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
2013 bracht Sinterklaas in de kantine een bezoek aan 52 F-pupillen en 13 leiders.
De Sint met vijf pieten maakten er weer een leuk feest van en de kinderen waren blij
met het cadeau dat ze van de Sint kregen. Op 11 januari vond het tafelvoetbaltoernooi plaats. Hieraan namen dit keer slechts 16 kinderen en 22 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 2,5 uur gehost en gesprongen door 69 kinderen. Op Hemelvaartsdag
werd opnieuw het jaarlijkse mixed-toernooi gehouden. Dit jaar werd er door ± 200
deelnemers in 4 poules gestreden. Verder werden er door ongeveer 100 personen
penalties genomen om de “Ad Klaassen” bokaal. 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
Seizoen 2013-2014.
Wederom een seizoen boordevol initiatieven, activiteiten en vele winnaars.
Quick Feet Soccer Matrix
Zo is bijvoorbeeld de Quick Feet Soccer Matrix geïntroduceerd, een handig
hulpmiddel om spelenderwijs vaardigheden te trainen. Afgelopen seizoen is dit door
enkele stagiaires tijdens de trainingen ingezet, waarop we veel enthousiaste reacties
hebben gekregen. Het is de bedoeling dat dit komend seizoen nog breder
doorgetrokken zal worden binnen de jeugdteams, maar uiteraard is deze tool ook
beschikbaar voor alle seniorenteams.
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Pilot jeugdscheidsrechters
Ook zijn we afgelopen seizoen gestart met de Pilot Jeugdscheidsrechters. Deze was
opgezet in verband met het structurele tekort aan fluiters bij de jeugd. Helaas voor de
pilot, maar positief voor de fluiters, waren er afgelopen seizoen voldoende
vrijwilligers om te fluiten en is er onvoldoende gebruik gemaakt van de pilot. Hierdoor
hebben we de pilot onvoldoende kunnen testen, waardoor we ervoor hebben
gekozen om deze pilot nog een seizoen door te trekken.
Activiteiten
Uiteraard stonden er ook weer een groot aantal activiteiten gepland zoals het
Zaalvoetbaltoernooi, Penaltybokaal en de Ouder/kind wedstrijden, welke druk
werden bezocht. Maar ook de Techniek dag van Sjoerd Diepstraten en Maarten
Oprins en het inmiddels befaamde Pupillenkamp ontbraken niet. Via de Grote Club
Actie verkocht de jeugd weer een groot aantal loten, met name de C-teams. Dit
resulteerde weer in een bijdrage aan de clubkas en natuurlijk de eigen teams. En als
afsluiter van het seizoen mochten we tijdens de schoolvakantie voor de 3e keer al
weer de KNVB Voetbaldagen houden op ons mooie sportpark Verhoven. Dit alles
onder de bezielende leiding van “regisseur” Cees Kock.
Speeltoestel
Op verzoek van veel ouders heeft de vereniging via Basisschool de Brakken in Rijen
een speeltoestel aangeschaft. Op deze manier kunnen ook broertjes en zusjes die
(nog) niet veel hebben met voetbal zich vermaken terwijl de ouders naar een
wedstrijd van hun zoon of dochter kijken of een drankje nuttigen in de kantine.
Inmiddels wordt er met man en macht gewerkt om het speeltoestel zo snel mogelijk
in gebruik te kunnen nemen. Grote dank gaat hier uit naar een aantal vrijwilligers
onder leiding van Gust Huijben, Gerrit Gijsbrechts en de Gemeente Gilze-Rijen.
Eindstanden najaarsreeks
Ongetwijfeld mede door het mooie voetbalweer, maar voornamelijk door de
kwaliteiten van de meisjes en jongens, een goede teamgeest en fantastische
begeleiding, een recordaantal kampioenen dit seizoen! Hieronder de resultaten:
Team
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3

Voorjaarsreeks
1e
6e
11e
6e
12e
7e
12e
10e
11e
1e
4e
9e
5e
3e
3e
5e

Gehele competitie
9e
14e
3e
2e
9e
1e
1e
1e
3e
4e
1e
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E4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
MP1
MP2
MA1
MC/D1
MD2
ME1

5e
5e
1e
2e
2e
1e
5e
3e
1e
2e
7e
1e
2e
5e

6e
2e
2e
1e
6e
1e
3e
4e
6e
5e
4e

KANTINECOMMISSIE
Het begint langzaam een traditie te worden dat het verenigingsjaar wordt gestart met
een paar Engelse wedstrijden en de KNVB Voetbaldagen. Hierdoor werden de
kantinemedewerkers al vroeg in het seizoen ingeschakeld en met het Jeugdbuurten
toernooi pas in het tweede weekend van juni, kunnen we gerust stellen dat het
opnieuw een lang seizoen is geworden.
Naast de gebruikelijke disco bij de openings- en afsluitingswedstrijd van de
competitie was er eind september ook weer de topper tegen Rijen. Drie momenten
die erg belangrijk waren om de geplande omzet in de kantine te kunnen halen. Maar
dit seizoen waren er meerdere belangrijke activiteiten in onze kantine. Hierbij te
denken aan de vele kaart- en dartavonden, de districtsfinale Schoolvoetbal, de
districtsfinale 35+/45+ en de bekerfinales junioren categorie B.
Begin december kondigde Martin Oerlemans onverwachts aan om met directe
ingang te stoppen met het bestuur en met de kantinecommissie en kwamen zijn
taken bij de overige commissieleden te liggen. Een grote druk, maar mede door de
fantastische inzet van Roel Akkermans en Willy en Fran van Hellemond hebben we
het organisatorisch toch kunnen redden. Een compliment moet ik ook maken richting
alle kantinemedewerkers, want zij hebben er tenslotte toch maar voor gezorgd dat
iedereen zijn hapje en drankje op tijd heeft kunnen nuttigen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat seizoen 2013-2014 een bewogen en druk
seizoen is geweest, waarbij we de doelstelling om het vorig seizoen te evenaren,
hebben gehaald!
Namens de kantinecommissie: Cees Kock
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE
Het onderhoudsteam heeft het afgelopen jaar weer zijn normale werkzaamheden
gedaan. Het onderhouden en belijnen van de grasvelden en het schoonhouden van
de kunstgrasvelden. Het knippen van de hagen en het verwijderen van het onkruid.
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Voor het op orde krijgen van het hoofdveld is een offerte gemaakt om het regenwater
sneller van het veld te krijgen. Dit gaat naar de gemeente voor goedkeuring. Hopelijk
geeft de gemeenteraad toestemming om dit probleem op te lossen.
De problemen die er vorig jaar waren zijn nog hetzelfde gebleven. De druk in de
douches is te laag, op de schuine kant van het clubgebouw groeit geen gras, de
deuren in de kantine, het hoge energie verbruik, plinten in gang en kleedkamers
geven vocht-/schimmelvorming, het verzakken van tribunedelen enz.
Brabant Water is geweest om de druk van de waterleiding te meten, deze voldeed
geheel aan de eisen. Verder gaan we stug door met de gemeente om alles op te
lossen. We zijn bezig om de druk richting de gemeente op te voeren wat al een
beetje zichtbaar wordt.
Verder is het onderhoudsteam op zoek naar vrijwilligers die de ploeg komen
versterken, want het rand gebeuren vraagt wel meer tijd als wij hadden voorzien.
Namens de onderhoudscommissie: Gust Huijben
COMMISSIE SPONSORING EN PR
Opnieuw kunnen we weer terugkijken op een uitstekend seizoen voor wat betreft de
commissie Sponsoring en PR.
Het nieuwe sportpark heeft een goede uitstraling en daar profiteren we van.
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 niveau voort te zetten van klein tot groot en de
gevraagde faciliteiten ook kunnen aanbieden.
Afgelopen seizoen werd het elektronisch scorebord in gebruik genomen.
Het scorebord is voorzien van een lichtkrant waarmee we o.a. activiteiten kunnen
aankondigen maar uiteraard ook reclameboodschappen!
Inmiddels kunnen we gerust van een traditie spreken dat ook dit jaar kort na Pasen
een sponsoravond werd georganiseerd. 24 (van de bijna 100) sponsors gaven acte
de préséance. Een bedankavond die zeker op zijn plaats is want zonder de steun
van onze sponsors is het niet mogelijk om onze leden de huidige faciliteiten te
bieden.
Inmiddels heeft ook Narrowcasting zijn intrede gedaan bij VV Gilze. Vanaf het
seizoen 2014-2015 zullen naast actuele berichtgeving en sponsorboodschappen,
ook de kleedkamerindeling en standenlijsten op dynamische wijze worden vermeld.
De systemen moeten nog wel daarop worden voorbereid, maar de verwachting is dat
de leverancier van het systeem alle opties tijdens het seizoen 2014-2015 mogelijk
zal maken.
In de communicatie met leden, supporters en sponsors blijft de website en het
weekblad Gilze en Rijen het belangrijkst.
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De website voldoet geheel aan de verwachtingen, hetgeen ook blijkt uit de
bezoekersaantallen. Ook facebook en twitter worden gebruikt en voor de uitslagen
van Gilze 1 deed afgelopen seizoen een populaire app zijn intrede “LiveUitslagen”
waarmee alle (competitie)wedstrijden uit de klasse van Gilze 1 worden vermeld,
inclusief tussenstanden.
SUPPORTERSCLUB
De SCVV Gilze heeft 196 leden. Ook dit seizoen waren er weer enkele activiteiten
georganiseerd.
Op 21 december 2013 werd de kerstavond gehouden in onze eigen kantine. Slechts
40 leden genoten van de koffietafel met de traditionele bingo en loterij.
Ondanks het kleine groepje was het een geslaagde avond met dank aan Willy van
Hellemond voor het maken van de soep en Peter Martens voor het aan elkaar praten
van deze avond.
De pupillenbingo stond gepland op 28 december 2013, helaas is de bingo niet
doorgegaan omdat er weinig aanmeldingen binnenkwamen.
Samen met al onze vrijwilligers hebben we op vrijdag 28 februari en zaterdag 1
maart bijna 8.000 worstenbroodjes verkocht. Ondanks de crisis mogen we toch
spreken van een succes. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!
Alle kampioensteams kregen een consumptie. En de jeugdteams kregen op
aanvraag een bijdrage voor het teamuitje.
Zoals jullie al bij de uitnodiging konden lezen is het hele bestuur van de SCVVG
aftredend en NIET herkiesbaar. Jammer dat het zo moest lopen maar we konden
niet anders. We bedanken alle leden voor het vertrouwen dat jullie aan ons gaven de
afgelopen jaren en wensen jullie alle goeds toe.
TECHNISCHE COMMISSIE
Jaarverslag senioren VV Gilze
Gilze 1 degradeert uit de 3e klasse, te weinig het gewenste niveau gehaald.
De beste wedstrijden werden dan wel in de derby’s tegen VV Rijen gespeeld maar dit
is helaas niet genoeg om te handhaven.
Dit seizoen een klasse lager, maar de doelstelling die ze zichzelf hebben opgelegd
geeft hoop op een snelle terugkeer naar de 3e klasse.
Gilze 2 had als doelstelling in 2013/2014 kampioen te worden.
Met 10 punten verschil op nummer 2 waren ze de terechte kampioen.
Met dank aan de A jeugd waar regelmatig een verzoek werd gedaan om met de
selectie op zondag mee te doen.
Gilze 3 heeft een super prestatie weggezet en is ook kampioen geworden. Met een
vaste kern een prima prestatie. Ook de complimenten aan de begeleiding die het
team goed bijeen heeft gehouden.
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Gilze 4 t/m Gilze 7, zaterdag 2 en 35/45+ hebben wisselend gepresteerd.
Gelukkig zijn er weinig problemen geweest met tekorten aan spelers en was dit wel
het geval dan werd het meestal goed opgelost.
De Dames hebben na een mindere start een periode zo goed gespeeld en punten
gehaald dat er zomaar een periode titel behaald is.
De nacompetitie heeft dan wel geen promotie gebracht maar wel leuke en leerzame
wedstrijden waarmee de begeleiding en speelsters leuke ervaring hebben opgedaan.
Als we het seizoen de revue laten passeren, mogen we concluderen dat, met
plussen en minnen, het een seizoen is geweest waar we positief op terug kunnen
kijken.
De coördinator van de scheidsrechters heeft samen met de scheidsrechters de
meeste wedstrijden van een (club)scheidsrechter kunnen voorzien.
Helaas moeten we hier concluderen dat dit steeds moeilijker wordt om deze mensen
in functie te krijgen. Het kan in de toekomst wel eens gaan voorkomen dat een speler
van het eigen team de wedstrijd moet leiden.
De opkomst van de overige senioren op de trainingen is zeer wisselend en blijft in
aantallen op en neer gaan afhankelijk van het weer. Wel hulde aan de trainers van
deze groep, ze zijn er altijd.
NAWOORD
Het succes van onze voetbalvereniging is te danken aan de inzet en het werk van de
vele vrijwilligers, spelers, ouders, leiders en trainers. Het vinden van voldoende
vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden blijft een belangrijk aandachtspunt voor
iedereen. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we een zo’n prettig
mogelijk voetbalklimaat scheppen en dat we trots kunnen zijn op onze vereniging.
Wij danken dan ook iedereen voor zijn of haar inzet het afgelopen seizoen.

Gilze, oktober 2014
Jolanda Spapens
secretaris
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