JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2015-2016
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en „clubman” Christ Graafmans.
Hij overleed op 7 april 2016 in de leeftijd van 85 jaar. Wij missen in Christ een trouwe
en fanatieke supporter.
Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het
verenigingsjaar 2015-2016.
BESTUURSSAMENSTELLING
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 2 november 2015,
gingen wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in:
Frank van Hoek
Jolanda Spapens
Gust Huijben
Aime Cruijsbergs
William Akkermans
Lilian Arts
Ton de Wijs
Cees Kock
Roderick Broers

Technische Commissie
Secretaris
Commissie onderhoud en accommodatie
Voorzitter a.i.
Vrijwilligerscoördinator
Website en PR
Penningmeester
Kantinecommissie
Sponsoring en Kledingzaken

Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd.
LEDEN
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 767 leden, een daling van 28 leden
ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de
ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren.
Senioren
Dames
Junioren
Pupillen
Kabouters
Rustend/vrijwilliger

1-7-16
171
34
177
179
10
196
767

1-7-15
184
31
167
181
21
211
795

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

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

Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016

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

1-7-11
119
15
141
160
16
163
614

1-7-10
112
18
151
180
4
165
630
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FINANCIELE COMMISSIE
Het afgelopen seizoen hebben we met een klein verlies afgesloten. Dit was zoals
begroot. Het bestuur had er voor gekozen om een licht negatieve begroting aan de
algemene ledenvergadering voor te leggen. Het verlies van 2014/2015 in één jaar
ombuigen naar een positieve begroting, werd niet realistisch geacht. Daarbij zijn de
aanwezige financiële buffers ruim voldoende om de verliezen op te vangen.
Uiteraard onderschrijft het bestuur dat vereniging op de lange termijn minimaal break
even moet draaien.
In financieel opzicht staan er voor het komende seizoen de nodige uitdagingen te
wachten. Doordat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers in te zetten, zijn we
genoodzaakt om betaalde arbeid in te zetten. Daarnaast zien we algemene
kostenverhogingen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de contributie.
In de komende algemene ledenvergadering zal daarvoor een voorstel gedaan
worden.
Namens de Financiële Commissie: Ton de Wijs
TECHNISCHE COMMISSIE
Na het seizoen 2014/2015 heeft er een wisseling plaats gevonden in de technische
commissie Frank Pelkmans heeft jeugdzaken overgenomen van Maarten Oprins.
Door verschillende protocollen en het selectiebeleid te schrijven willen wij transparant
zijn naar ouders en leden. Wel merken we dat we vanuit de technische commissie
hierin scherp moeten blijven om dit geschreven beleid na te blijven streven en aan te
passen waar nodig is.
De technische commissie is het afgelopen seizoen ondersteund door acht
coördinatoren. Deze coördinatoren waren het aanspreekpersoon van alle
leiders/trainers. Elke maand is er overleg binnen deze groep. Door er kort bovenop te
blijven zitten, kunnen problemen al vlug getackeld worden, wat natuurlijk zorgt voor
rust binnen onze afdelingen. Dit is zeker de verdiensten van de coördinatoren.
Met de vele trainers/leiders binnen onze vereniging kunnen we onze actieve leden
allemaal minimaal een keer laten trainen in de week en op zaterdag/ zondag een
wedstrijd laten spelen. Dit zijn over het algemeen allemaal ouders die zich hiervoor
opgeven als vrijwilliger. Dit is klasse!! Zowel de vereniging als de spelers zijn deze
vrijwilligers enorm dankbaar.
Het scheidsrechtercorps heeft vele wedstrijden naar een goed einde weten te
brengen. Onder coördinatie van Sylvia Aarts en Jos Pijpers waren bijna alle
wedstrijden voorzien van een scheidsrechter. Als dit niet lukte kwam het protocol in
werking. Verschillende jonge scheidsrechters hebben laten zien dat ze veel in hun
mars hebben in het begeleiden van wedstrijden. Hopelijk kan de vereniging nog lang
een beroep op hen blijven doen.
Bij het eerste team is het kaarsje naar mate het seizoen vorderde stilletjes uitgegaan.
De start was veel belovend, de eerste periode werd op een doelpunt gemist. Daarna
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zakte ze stilletjes naar de staart van de ranglijst. Enkele wedstrijden voor het einde
speelde het team zich veilig. Na de laatste thuiswedstrijd werd er afscheid genomen
van vele selectiespelers en van hoofdtrainer Emiel Heefer.
Het tweede team onder leiding van Martijn Aarts startte net andersom. Na een
rustige start klommen ze naar boven op de ranglijst wat resulteerde in een
periodekampioen. In de nacompetitie was het team heer en meester en stelde het
promotie naar de tweede klasse veilig.
Bij de dames hadden we een volledige selectie van twee teams. Onder Ronny Birdja
en Perry Ophorst als trainer en Rudy den Bol als grensrechter/elftalleider hadden ze
een bliksemstart. Al snel in het seizoen lieten ze zien dat ze titelkandidaat waren.
Vanaf de eerste wedstrijd tot de laatste hebben ze bovenaan gestaan. Het
kampioenschap was een feit, nu krijgen ze een nieuwe uitdaging in de tweede
klasse. Een historisch moment, zo hoog hebben de dames nog nooit gespeeld.
Jaaroverzicht eindstand seniorenteams seizoen 2015-2016
Team
Gilze 1

Eindstand
e
9

Gilze 2

3

Gilze 3
Gilze 4
Gilze 5

Team
Gilze 6

Eindstand
e
8

e

Gilze 7

6

8

e

Gilze 2 zat.

10

7

e

Gilze VR1

1

e

4

e

Gilze VR2

9

e

e
e

Bij de F-pupillen is het bijzonder te vermelden dat de F1 en de F5 zowel in de najaar
als voorjaarreeks kampioen zijn geworden. Ook heeft de F1 de halve finale van de
beker gehaald, hier werden ze in een zeer spannende wedstrijd verslagen door
Groen Wit. Hieronder zijn de plaatsen waar de jeugdteams van Gilze zijn geëindigd.
Jaaroverzicht eindstand jeugdteams seizoen 2015-2106
Team
A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3

Najaar

10

e

e

2
e
5
e

12
e
6
e

6
e
5

Voorjaar

10

e

e

1
e
3
e

Heel
seizoen
e
7
3

e

e

6
e
6

2
e
10
e

10

e

Team

Najaar

E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F5

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

Voorjaar

e

e

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

Team

Najaar

MB1
MD1
MD2
ME1
ME2

4
e
2
e
5
e
3
X

e

Voorjaar
e

1
e
6
e
6
e
4
e
2

4
e
6

Ook zijn we dit seizoen gestart met het G-voetbal. Initiatiefnemers Sjoerd Diepstraten
en Anne van Dongen hebben het mogelijk gemaakt voor deze doelgroep
trainingsavonden te organiseren op vrijdagavond om de twee weken. Het komende
seizoen gaan we met VV Viola een samenwerking aan om ook deze leden in
competitieverband te laten voetballen.
Namens de Technische Commissie: Frank van Hoek
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KANTINECOMMISSIE
Het seizoen 2015-2016 heeft grotendeels in het teken gestaan van de zoektocht naar
opvolgers voor Willy en Fran van Hellemond die afgelopen november hadden
aangegeven per einde van het seizoen met hun werkzaamheden bij vv GILZE te
gaan stoppen. Dat dit heel moeilijk zou blijken te zijn hadden we al voorzien en tot op
heden hebben we er nog geen passende oplossing voor gevonden. Via Sociale
Media, advertenties én een brandbrief naar de eigen leden en ouders van jeugdleden
hadden we onze hoop erop gevestigd om steun te krijgen, maar helaas.
Het seizoen heeft weer bol gestaan van de activiteiten. Naast de reguliere
openingstijden op trainings- en wedstrijddagen denk ik daarbij aan de disco’s bij
begin en einde van het seizoen, de goedbezochte dart- en kaartavonden, veel
vergaderingen van eigen commissies maar ook van derden. Zo heeft de KNVB
diverse malen gebruik gemaakt van onze schitterende locatie met o.a. vergaderingen
Schoolvoetbal en de bekerfinales reserve 4e, 5e en 6e klasse. Ook zijn we gevraagd
om de districtsfinales 35+ en 45+ op ons sportpark te organiseren maar vanwege de
verschuiving van het pupillenkamp moesten we helaas “nee” verkopen. En natuurlijk
niet te vergeten de festiviteiten rond het kampioenschap van Gilze Vrouwen 1.
Het was hard werken zowel in de keuken als achter de bar en daarom wil ik alle
kantinevrijwilligers toch een groot compliment geven voor hun inzet in het afgelopen
seizoen. Tijdens het uitstapje van “het Beertje” hebben we op gepaste wijze afscheid
genomen van Willy en Fran.
De bezetting van de kantinecommissie is in de loop van het seizoen ook veranderd
en daarin hebben we versterking gekregen van Celine Bergman en Albert Faes. Willy
Claassen heeft zich nog aangemeld na de medewerkersbijeenkomst zodat we bij de
start van seizoen 2016-2017 weer met een bezetting van 4 personen zijn.
Het kantine-assortiment is in de loop van het seizoen ook aangepast omdat de vraag
naar o.a. speciaal bieren steeds luider werd. Op de flex-tap werken we nu wisselend
met diverse biersoorten zoals blond, bruin en bockbieren.
We hadden aangekondigd om met een persoonlijke clubkaart te gaan betalen om zo
min mogelijk contant geld in de kantine te hebben en een 20-tal personen hebben
aan deze proef meegedaan. Het uploaden van de clubkaart liep niet zoals wij dit ons
hadden voorgesteld maar het afrekenen ermee ging supersnel. Intussen is er
besloten om over te stappen naar het kassasysteem van Le Credit Sportif dat in de
loop van het nieuwe seizoen operationeel zal worden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat seizoen 2015-2016 een mooi seizoen is
geweest waarbij de kantine weer zijn steentje heeft bijgedragen op het gebied van
inkomsten voor de vereniging maar zeker ook op het gebied van sfeer en
gezelligheid bij onze vereniging. De grootste uitdaging voor het nieuwe seizoen zal
zijn te voorzien in alle ontstane vacatures binnen de kantinemedewerkers.
Namens de Kantinecommissie: Cees Kock
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ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE
Voor de onderhoudsploeg was het afgelopen jaar een jaar van mensen die om
allerlei redenen stopten of moesten stoppen vanwege hun gezondheid. Op dit
moment bestaat de ploeg nog maar uit drie personen wat veel te weinig is om in de
zomermaanden alles goed bij te houden.
Voor het schoonhouden van de kleedkamers hebben we een vaste kracht in
loondienst moeten nemen wat natuurlijk een grote hap van de begroting is.
Wat betreft de velden zijn we er een heel stuk op vooruit gegaan. Het kunstgras op
het hoofdveld is een hele verbetering en de spelers zijn er al goed aan gewend.
Voor de opslag van onze tuinmeubels, tenten, parasols en trainingsmateriaal voor
PSV is een container geplaatst die mooi omkleed is met korte boomstammetjes.
De opzomerdag was weer een groot succes. 36 personen waren die dag aanwezig.
Zij hebben de reclame borden gewassen, de tuinen geknipt en opgeruimd. Ook alle
stoepen zijn ontdaan van onkruid. De barkrukken en stoelen zijn voorzien van viltjes.
Hopelijk komen er volgend jaar nog wat mensen bij want er is nog werk genoeg te
doen.
De kleedkamers is een apart verhaal. Zeker de helft van de afvoeren in de douches
zijn lek. Dit geeft schimmelvorming op de muren en tegels. De aannemer is inmiddels
door de gemeente aansprakelijk gesteld. De verzekering heeft de schade
opgenomen en de datums voor herstel zijn ook vastgelegd. De afvoer bij de toiletten
boven worden uitgehakt en opnieuw aangesloten. Wanneer dit laatste gaat
gebeuren, is nog niet bekend.
Door Brabant Water zijn testen gedaan, voor wat betreft de waterdruk in de douches.
Het resultaat is dat er geen goede verdeling van warm met koud water is. Hier zal
ook een oplossing voor gezocht moeten worden.
Wat betreft de verlichting op de velden komen er op alle masten nieuwe armaturen.
Eind oktober zal alles vernieuwd moeten zijn.
Hopelijk zijn in 2017 veel problemen opgelost zodat we met plezier gebruik kunnen
maken van ons sportpark. Als de onderhoudsploeg nog wat versterking krijgt kunnen
we van Sportpark Verhoven een mooi en goed onderhouden sportpark maken.
Namens de Onderhoudscommissie: Gust Huijben
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COMMISSIE SPONSORING
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2015-2016 uit de volgende personen:
Luuk Akkermans, William Akkermans, Toine Beenhakkers (administratie), Roderick
Broers (voorzitter), Aron de Bruijn, Johan Hereijgers, Michel van Hoek, Mart
Machielsen en Sander de Vet.
In het verlengde van het sponsorteam maken Sylvia Aarts, William Akkermans en
Roderick Broers ook deel uit van de werkgroep kledingbeheer.
Dit verslagjaar is het eerste jaar van de contractperiode van de shirtsponsors (4-jarig
contract). Dit was dus ook het eerste jaar van de 4-jarige overeenkomst met Macron
(Koppers Sport) voor het leveren van een nieuw wedstrijdtenue inclusief o.a.
coachjassen en trainingsjacks etc. voor de begeleiding.
Dit was ook het eerste jaar van de webshop, ook via Macron.
Via de webshop kunnen de leden diverse artikelen aanschaffen met een korting van
10% en VV Gilze krijgt van de omzet via de webshop eveneens 10%.
Naast het feit dat we aan dit aan de omzet kunnen zien, zien we het ook terug op
trainingen. Veel jeugd en seniorleden hebben Macron kleding aangeschaft.
De club van 50 heeft in het tweede jaar bewezen dat dit geen eendagsvlieg is. In het
verslagjaar werd een fraaie kampioensfoto van Dames 1 aangeboden en heeft een
mooie plaats gekregen in de spelerstunnel. Daarnaast werden aan VV Gilze drie
bloembakken aangeboden nabij de entree.
In het verslagjaar werd een nieuwe vorm van sponsoring ontwikkeld: vlaggenmasten
naast het voetpad naar de hoofd-entree. In het verslagjaar zijn de masten geplaatst
en vanaf het seizoen 2016-2017 zullen 6 sponsoren hun vlag daar laten wapperen!
De traditionele sponsoravond (kort na Pasen) stond dit verslagjaar in het teken van
de quiz “Ik hou van Holland”. Onder zeer goede belangstelling van veel sponsoren
werden alle aanwezigen bij het spel betrokken en beleefde men een zeer gezellige
avond. Iedereen werd wel uitgedost met Hollandse kleuren en de kantine was echt
getransformeerd tot een waardige “ik hou van Holland” studio.
Voor de administratieve verwerking en bewaking kreeg het sponsorteam de
beschikking over een professioneel CRM-pakket van SuperOffice. Online heeft
bijvoorbeeld elk lid van het sponsorteam direct toegang tot het sponsordossier
inclusief contracten en afspraken.
Ten slotte: tijdens het verslagjaar werd afscheid genomen van 3 leden van het
sponsorteam: Johan Hereijgers, Aron de Bruijn en Toine Beenhakkers. Gelukkig zijn
we erin geslaagd voor de administratieve functie van Toine Beenhakkers een nieuw
lid voor het sponsorteam te werven in de persoon van Elze Klaassen.
Nu zoekt het sponsorteam nog minimaal 2 leden voor de werving en het
onderhouden van contacten met sponsoren.
Namens de Sponsorcommissie: William Akkermans
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid maakt onderdeel uit van het complete beleidsplan van VV
Gilze. Een werkgroep is daar mee bezig en we hopen dat dit in het verslagjaar 20162017 definitief kan worden vastgesteld.
Database vrijwilligers
De zo gewenste database met belangrijke ins- en outs van leden VV Gilze is nog niet
opgestart. Tijdens aanmeldgesprekken met nieuwe leden wordt inventarisatie
vrijwilligerstaken wel benoemd maar nog niet direct uitgevraagd. Het is aan de
nieuwe leden (of ouders) om daar goed over na te denken en dat ingevuld weer in te
leveren. De respons valt echter tegen. En omdat we dit eigenlijk van ALLE leden
willen weten, overwegen we een algemene uitvraag. Schriftelijk is het een kostbare
en tijdrovende zaak, onderzocht wordt ook de mogelijkheid van een digitale uitvraag.
Aanmeldingsprocedure nieuwe leden
Zoals in het vorige verslagjaar aangekondigd kunnen nieuwe leden worden
aangemeld via een persoonlijk aanmeldgesprek. Dat is een zeer tijdrovende
werkwijze maar de reacties hierop van met name de ouders van nieuwe leden zijn
zeer positief. Men ervaart het gesprek als een warm welkom. Deze werkwijze wordt
nog geëvalueerd maar het staat nagenoeg vast dat we hiermee doorgaan.
Verklaring omtrent Gedrag
In tegenstelling tot hetgeen in het vorige verslagjaar werd aangekondigd, zijn in
slechts weinig gevallen de verklaringen omtrent gedrag aangevraagd.
Dat dit niet volledig geïmplementeerd is, heeft louter een organisatorische reden. Er
wordt gezocht naar een tweede persoon die de administratieve taak hiervoor mee
kan oppakken. Want met 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.
Bedanken vrijwilligers
Ook dit jaar werd het vrijwilligersfeest op woensdagavond, de dag voor
Hemelvaartsdag en dus ook de Verenigingsdag, gehouden.
Dat dit een goede keuze blijkt, bewijst het aantal aanmeldingen voor deze avond,
maar liefst 125 personen!
Dit jaar kon men met een Wii diverse spellen doen, solo of tegen een andere speler.
Er kon gegolfd worden, maar ook tennis of bowlen.
En natuurlijk werd de avond goed verzorgd, dit keer door Keurslagerij De Jong met
een prima verzorgd buffet!
Naast het vrijwilligersfeest werden de medewerkers vlak voor Sinterklaas ook
getrakteerd op een heerlijke boterletter! Juist in zo’n periode wordt een attentie
dubbel en dwars gewaardeerd!
Vrijwilligerscoördinator: William Akkermans
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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 2016
Jolanda Spapens
Secretaris

.
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