JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2014-2015
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het
overlijden van twee leden van VV Gilze. Op 19 december 2014 overleed Jac Broers
in de leeftijd van 79 jaar, waarvan 54 jaar lid van VV Gilze. Jan Severijns overleed op
6 mei 2015 en bereikte de leeftijd van slechts 68 jaar. Jan was 56 jaar lid van VV
Gilze. Beiden hebben veel voor de vereniging betekend.
Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het
verenigingsjaar 2014-2015.
BESTUURSSAMENSTELLING
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 3 november 2014,
gingen wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
Frank van Hoek
Jolanda Spapens
Gust Huijben
Aime Cruijsbergs
William Akkermans
Lilian Arts

Technische Commissie
Secretaris
Commissie onderhoud en accommodatie
Voorzitter a.i.
Vrijwilligerscoördinator
Website en PR

Gedurende het seizoen kreeg het bestuur ondersteuning van:
Ton de Wijs
Penningmeester
Cees Kock
Kantinecommissie
Roderick Broers
Sponsoring en Kledingzaken
Het bestuur heeft dit jaar 13 keer vergaderd.
LEDEN
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 795 leden, een stijging van 50
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
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184
31
167
181
21
211
795
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155
16
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15
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8
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698
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TECHNISCHE COMMISSIE
Na wat bestuurswisselingen hebben we een andere organisatie weggezet binnen de
Technische Commissie (TC). We hebben geen jeugdcommissie meer. De jeugd
technische zaken hebben we ondergebracht bij de TC. De reden hiervan is dat we
een lijn willen trekken van de senioren één tot en met de mini F-pupillen. Alle jeugd
activiteiten hebben we naar de activiteiten commissie doorgeschoven. Hierbij zijn ook
de leden van de jeugdcommissie naartoe verschoven. In de nieuwe TC hebben
plaats genomen vanuit het hoofdbestuur Frank van Hoek. Commissieleden TC:
Dames/Meisjes Marjolein Kusters, Jeugd Maarten Oprins en Senioren Rob Oprins.
Onze eerste taak was om meer duidelijkheid te creëren binnen de VV Gilze. Dit
hebben we gedaan door wat zaken zoals, selectiebeleid, taken coördinatoren/leiders
en omgaan met kampioenschappen op papier te zetten en dit te communiceren met
de leden. Onze eerste ervaring was dat dit meer rust en herkenning bracht binnen de
vereniging.
De TC wordt ondersteund door de coördinatoren. De coördinatoren zijn het eerste
aanspreekpunt van de trainers/leiders en spelers/ouders. Vanuit de TC worden ook
de scheidsrechterzaken aangestuurd met de coördinatoren Johan van Zon jeugd en
Jos Pijpers senioren. Deze hebben vele wedstrijden kunnen bemannen met
clubscheidsrechters. Wel komen we steeds meer tot de conclusie dat dit steeds
moeilijker gaat worden om leden zover te krijgen dat ze een wedstrijd willen fluiten,
uitbreiding van het scheidsrechterkorps blijft dan ook een aandachtspunt. Ook hier
hebben we een protocol voor opgesteld als er vanuit de vereniging geen
scheidsrechter geleverd kan worden. De KNVB wedstrijdzaken zijn het afgelopen
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seizoen in goede handen geweest bij Jan Boomaars seniorenzaken en Jurgen Arts
jeugdzaken. Op de zaterdag wedstrijddagen zorgen Anja Oprins, Sylvia Aarts en
Gerrit Gijsbrechts voor het ontvangst van de teams en scheidsrechters. Voor de
zondag is dat Jan Boomaars met ondersteuning van Jos Pijpers. Voor de zondag
zou aanvulling hierin welkom zijn.
Over de teams zijn er ook mooie sportieve prestaties te melden. Onze hoofdtrainer
Emiel Heefer is met Gilze 1 met kop en schouders kampioen geworden in de vierde
klasse. Bij de jeugd zijn kampioen geworden in de najaarsreeks de MC 1 - E5 - D2 F1 - F3 - F6. In de voorjaarsreeks waren dit de F1 en E2. Speciaal is hierbij te
vermelden dat de F1 dus in één jaar twee keer kampioen is geworden. Dit geeft aan
dat er voldoende kwaliteit is binnen onze vereniging voor de toekomst.
Als extra aandachtpunt zijn wij binnen de TC in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator en het hoofdbestuur gestart met “Samen zijn we VV GILZE”. Met deze
slogan willen wij uitdragen dat wij de normen en waarden binnen de VV Gilze heel
belangrijk vinden. Onze eerste aanzet hebben we op het laatst van het seizoen
gehad met de leiders/trainers van de VV Gilze. Voor het komend seizoen staan er
wat belangrijke uitdagingen op de agenda zoals Positief Coachen. Wordt zeker
vervolgd. De TC wil iedereen bedanken voor hun inzet. Want zonder vrijwilligers
kunnen onze leden niet sporten!!
Namens de Technische Commissie: Frank van Hoek
KANTINECOMMISSIE
De samenstelling van de kantinecommissie is gedurende het afgelopen seizoen
gewijzigd. Roel Akkermans heeft een stapje teruggedaan maar blijft ons projectmatig
nog wel ondersteunen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Ook hebben we afscheid
genomen van Lydia van den Dungen, Miep Michielse en Conny Wirken als
barmedewerksters. Zij besloten om uiteenlopende redenen te stoppen in de kantine.
Ik wil hen nogmaals dankzeggen voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Het seizoen 2014-2015 kende weer zijn vaste activiteiten, de disco bij de eerste en
de laatste thuiswedstrijd van Gilze 1, verschillende dartavonden en natuurlijk ook de
vaste kaartavonden. Daarnaast maakte de KNVB ook weer regelmatig gebruik van
onze accommodatie. Ik denk hierbij aan de Basis Opleiding Scheidsrechters, de
districtsfinale 35+/45+, enkele vergaderingen en niet te vergeten het symposium
damesvoetbal dat in twee gedeeltes bij VV Gilze werd gehouden.
Door het succesvolle seizoen van Gilze 1 was het hard werken in de kantine en
keuken maar door de perfecte aansturing van Willy en ook Fran van Hellemond
hebben onze gasten nooit lang moeten wachten voordat ze geholpen werden. Een
compliment wil ik hierbij maken aan alle kantinemedewerkers.
Gedurende het seizoen hebben we afscheid genomen van Jupiler als hoofdmerk en
zijn we volledig overgestapt op Hertog Jan. In samenwerking met de
accountmanager van de brouwerij hebben we geprobeerd om dit ook in de
aankleding van de kantine terug te laten komen.
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Om het contante geld in de kantine te minimaliseren zijn we bezig ons te oriënteren
op het betalen met een pinautomaat en een persoonlijke clubkaart. De pinautomaat
zal er staan aan de start van het nieuwe seizoen, de betaalmogelijkheid via de
clubkaart zal dan in de loop van het seizoen worden geïntroduceerd.
Samenvattend kunnen we zeggen dat seizoen 2014-2015 een mooi seizoen is
geweest waarbij de kantine weer zijn steentje heeft bijgedragen in het bepalen van
de sfeer en gezelligheid bij VV Gilze.
Namens de Kantinecommissie: Cees Kock
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE
Voor de onderhoudsploeg was het afgelopen seizoen een druk en intensief jaar. Er
zijn veel dingen aangepakt en er moet nog steeds veel gedaan worden.
Het grootste project was wel de ombouw van het hoofdveld naar een kunstgras veld.
In April is door de gemeente gevraagd wat de VV Gilze zou vinden om van het
hoofdveld kunstgras te maken. Dit kwam wel koud op ons dak omdat er al een offerte
lag voor een toplaag renovatie van het gras. Na veel overleg met de gemeente en
met het bestuur van hoe dit alles aan te pakken heeft het bestuur ingestemd met de
ombouw van het veld. Op maandag 27 juli is er een begin gemaakt met de
werkzaamheden en op donderdag 3 september is het veld door ISA sport goed
gekeurd en aangemeld bij de KNVB. Hopelijk zijn we nu van veel problemen verlost.
De onderhoudsploeg heeft wel de taak gekregen als bijdrage in de kosten aan de
gemeente de 3 kunstgrasvelden iedere week te borstelen en vrij te houden van blad
en zwerfvuil. Voor deze werkzaamheden hebben we de beschikking gekregen over
een nieuwe tractor en een borsteldek. Nu er toch aan het hoofdveld gewerkt werd is
ook het probleem van de tribune aangepakt. Deze is gedeeltelijk afgebroken en weer
opnieuw opgebouwd dit ziet er nu weer netjes uit.
Met de gemeente is ook afgesproken het energie probleem aan te pakken en het
probleem met de douches op te lossen. Met verschillende betrokken aannemers is er
overleg geweest hoe dit alles aan te pakken. Een goed begin wat helaas tot nu toe
zeer moeizaam verloopt. Men heeft al wel fouten ontdekt maar weten niet goed hoe
dit allemaal aan te pakken. Als bestuur wordt er op dit moment veel druk op de
gemeente gezet om alles zo snel mogelijk op te lossen.
Door het wegvallen van Jac Broers is er groot probleem ontstaan met het
schoonmaken van de kleedruimtes en het bijhouden van de ballen. Intern is dit wel
ingevuld maar het is er allemaal wel bijgekomen in de onderhoudsploeg. Wij zijn dus
nog steeds op zoek naar personen die ons willen komen versterken. De opzomerdag
is er grotendeels bij in geschoten doordat er aan het hoofdveld werd gewerkt. Er zal
zeker nog wel een keer een oproep gedaan worden om op een paar zaterdagen wat
grotere werkzaamheden aan te pakken. Onder het motto “Samen zijn we VV GILZE”
zal dit zeker moeten lukken.
Als onderhoudsploeg zullen we het komende seizoen alles in het werk stellen om
van Sportpark “Verhoven” een mooi en goed onderhouden park te maken.
Namens de Onderhoudscommissie: Gust Huijben

Jaarverslag secretaris seizoen 2014-2015

4

COMMISSIE SPONSORING
Vanaf dit seizoen is de commissie Sponsoring & PR gesplitst. PR is ondergebracht
bij het Secretariaat en Sponsoring is een aparte commissie oftewel het sponsorteam.
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2014-2015 uit de volgende personen:
Luuk Akkermans, William Akkermans, Toine Beenhakkers (administratie), Roderick
Broers, Aron de Bruijn, Johan Hereijgers, Michel van Hoek, Mart Machielsen en
Sander de Vet.
Op het eind van het verslagjaar werd afgesproken dat het voorzitterschap van het
sponsorteam werd overgedragen van William Akkermans naar Roderick Broers.
Vanaf het nieuwe seizoen wordt onder verantwoordelijkheid van Roderick Broers ook
het beheer en uitgifte van nieuwe kleding ondergebracht. Hiervan maken ook deel uit
Sylvia Aarts en William Akkermans.
Dit verslagjaar was het laatste jaar van de contractperiode van de shirtsponsors. Het
grootste gedeelte is een nieuwe overeenkomst aangegaan met VV Gilze voor een
nieuwe periode van 4 jaar. Toch hebben we van een 5-tal sponsors als shirtsponsor
afscheid moeten nemen. Dit geldt ook voor reclamebordsponsoren. Dat is natuurlijk
een flinke aderlating op de begroting van het nieuwe seizoen. Maar het sponsorteam
zal zeker pogingen in het werk stellen om de sponsorbijdragen in het nieuwe jaar
weer op het wenselijke niveau te brengen.
In het verslagjaar werd met Macron (Koppers Sport) een 4-jarige overeenkomst
gesloten voor het leveren van een nieuw wedstrijdtenue inclusief o.a. coachjassen en
trainingsjacks voor de begeleiding. Dit was het gevolg van een zeer intensief en
zorgvuldig onderzoek door een speciale werkgroep. Diverse aanbiedingen werden
met elkaar vergeleken en op grond van de verhouding kwaliteit/prijs viel de keuze
dus op Macron. Naast de levering van kleding voor VV Gilze zal ook de webshop zijn
intrede doen. Via de website van VV Gilze kan men naar de webshop en daar voor
eigen gebruik voetbalkleding aanschaffen.
Juist de aanschaf van nieuwe kleding voor alle teams en leiders moet ervoor zorgen
dat VV Gilze de juiste uitstraling heeft zodat bedrijven net dat extra zetje krijgen om
een handtekening te zetten onder een sponsorcontract.
Nieuw dit jaar was ook de introductie van de club van 50. Voor een bedrag van 50
euro per jaar kan men een naam-sticker op een tegel laten aanbrengen. De
administratie van de club van 50 loopt vooralsnog via de VV Gilze administratie.
Wel is vastgelegd dat zowel negatieve- als positieve resultaten niet rechtstreeks aan
VV Gilze vallen, maar gereserveerd blijven voor de club van 50. Het is bedoeld om
bepaalde projecten extra financieel te ondersteunen of initiatieven mogelijk te maken.
In het verslagjaar werd bijvoorbeeld een donatie gedaan aan het Pupillenkamp van
250 euro en is er een fraaie kampioensfoto van Gilze 1 opgehangen in de
spelerstunnel nabij de kleedkamers.
Dat we naar sponsoren niet alleen een factuur sturen voor de sponsorbijdrage is bij
veel sponsoren wel bekend. Want de traditionele sponsoravond (kort na Pasen) is
een inmiddels goed ingeburgerd evenement. Jaarlijks gaan immers veel sponsoren
in op de uitnodiging voor de thema-avond voor sponsoren. Dit jaar stond dat in het
teken van het “sjoel-schieten”. Vier tafels mochten we daarbij lenen van de
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Sponsorcommissie van VV Chaam. Een erg leuk spel waarvan inmiddels twee tafels
zijn nagemaakt en beschikbaar zijn gesteld voor de clubavonden.
Namens de Sponsorcommissie: William Akkermans
VRIJWILLIGERS
Na de samenstelling van het nieuw gevormde bestuur werden taken opnieuw
verdeeld en onderzocht of alle onderdelen die het runnen van een voetbalvereniging
mogelijk maken, wel voldoende aan de orde komen. Met het oog op een steeds
grotere druk op medewerking van voldoende en deskundige vrijwilligers, werd een
bestuurszetel vrij gemaakt voor de Vrijwilligerscoördinator. Deze rol werd in het
verslagjaar opgepakt door William Akkermans. Hij wordt in die rol ondersteund door
Toon Faes.
Vrijwilligersbeleid
Er werd eerst een start gemaakt met het schrijven van een beleidsplan
“Vrijwilligersbeleid”. Een vrijwilligersbeleid is in feite niets anders dan het
personeelsbeleid voor vrijwilligers. Het regelt allerlei zaken, stelt voorwaarden, legt
afspraken vast en benoemt de middelen die worden ingezet. Hierdoor kunnen de
vrijwilligers binnen VV Gilze tot hun recht komen en kunnen zij hun eigen doelen
nastreven terwijl ook de doelstellingen van VV Gilze worden gerealiseerd. Het
complete beleidsplan is terug te lezen op de website van VV Gilze.
Database vrijwilligers
Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om in de komende seizoenen een database
te maken van vrijwilligerstaken die leden (en/of ouders) kunnen en willen uitvoeren
voor VV Gilze. Dat is een zeer intensieve klus waarbij uiteraard medewerking wordt
verwacht van de leden en/of ouders. Met een tweetal teams zijn hiervoor pilots
gehouden en die ervaringen zullen worden gebruikt om de gegevens op eenvoudige
en juiste wijze bij de bestaande teams te inventariseren.
Aanmeldingsprocedure nieuwe leden
Ook werd de procedure voor aanmelding nieuwe leden aangepast. Naast het feit dat
nieuwe leden meer dan welkom zijn en ook dat gevoel moeten krijgen, willen we ook
direct normen en waarden met de nieuwe leden en ouders bespreken. Dat geldt
overigens over en weer; het moet helder zijn wat VV Gilze van nieuwe leden
verwacht, maar ook nieuwe leden hebben verwachtingen en het is goed om dat in
een persoonlijk gesprek (een intake) aan de orde te laten komen. En tevens wordt
dan besproken dat verwacht wordt dat men zich op korte of lange termijn ook
beschikbaar stelt voor vrijwilligerstaken.
Verklaring omtrent Gedrag
Vanuit het Vrijwilligersbeleid is ook de stap gezet om het VOG in te voeren. Het VOG
staat voor “Verklaring omtrent Gedrag”. Dit zal in het nieuwe seizoen voor alle
trainers, leiders en vrijwilligers die binnen VV Gilze een functie uitoefenen worden
aangevraagd. Het overleggen van een VOG is verplicht gesteld voor alle
bovengenoemde personen. De betreffende vrijwilliger krijgt een mail met het verzoek
hieraan medewerking te verlenen en via de speciale link goedkeuring te verlenen en
de gegevens aan te vullen. Met de introductie van het VOG wil VV Gilze bevestigen
dat het de veiligheid van haar leden erg serieus neemt. VV Gilze moet een
vereniging zijn waar leden zich thuis én veilig voelen.
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Bedanken vrijwilligers
Om de vrijwilligers te bedanken wordt er jaarlijks een feestavond georganiseerd.
In het verslagjaar waren er dat zelfs twee maar dat kwam omdat het vrijwilligersfeest
van 2013-2014 “over de vakantie” werd getild. Dit jaar werd het vrijwilligersfeest op
woensdagavond, de dag voor Hemelvaartsdag en dus ook de Verenigingsdag,
gehouden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede keuze is geweest, gelet ook op
het aantal deelnemers. Maar liefst 102 vrijwilligers hadden zich hiervoor opgegeven
en sommigen brachten ook hun partners mee, waardoor het een mooi aantal werd
van 142 personen. Op die manier wil het bestuur (dit zijn overigens ook vrijwilligers)
de medewerkers bedanken want zonder deze belangrijke groep kunnen we niet
realiseren wat we nu allemaal kunnen doen voor onze geliefde sport en vereniging.
Naast het vrijwilligersfeest werden de medewerkers vlak voor Sinterklaas ook
getrakteerd op een heerlijke boterletter! Uiteraard blijft het elk jaar spannend of de
Goedheiligman met zijn wel of niet gekleurde Pieten weer langs komt…..
Vrijwilligerscoördinator: William Akkermans
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, november 2015
Jolanda Spapens
secretaris

.
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