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           JAARVERSLAG SECRETARIS  
                  SEIZOEN 2016-2017 
 
 

 
 
Alvorens terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar, staan wij stil bij het 
overlijden van twee zeer gewaardeerde leden van VV Gilze. Op 19 maart 2017 
overleed op 68-jarige leeftijd Bart Cornelissen. Op 20 april 2017 overleed Toon van 
den Hout in de leeftijd van 90 jaar.  

Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het 
verenigingsjaar 2016-2017. 

BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 31 oktober 2016, gingen 
wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in: 
 
Frank van Hoek    Technische Commissie 
Jolanda Spapens    Secretaris 
Gust Huijben     Commissie onderhoud en accommodatie 
Aime Cruijsbergs    Voorzitter   
William Akkermans    Vrijwilligerscoördinator 
Lilian Arts     Website en PR 
Ton de Wijs     Penningmeester 
Cees Kock     Kantinecommissie 
Roderick Broers    Sponsoring en Kledingzaken 
 
Het bestuur heeft dit jaar 12 keer vergaderd. 
 
LEDEN 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 807 leden, een stijging van 40 
leden ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over 
de ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren. 
 

 1-7-17 1-7-16 1-7-15 1-7-14 1-7-13 1-7-12 1-7-11 
Senioren 191 171 184 183 155 136 119 
Dames 41 34 31 24 16 15 15 
Junioren 176 177 167 160 177 156 141 
Pupillen 174 179 181 168 175 175 160 
Kabouters 12 10 21 12 15 8 16 
Rustend/vrijwilliger 213 196 211 198 219 208 163 
 807 767 795 745 757 698 614 
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FINANCIELE COMMISSIE 
 
Het afgelopen seizoen hebben we met een klein positief resultaat afgesloten. Dit was 
zoals begroot. De afgelopen 2 jaren werd een beperkt negatief resultaat geboekt. Het 
bestuur streeft onder de huidige omstandigheden een begroting van minimaal break 
even na. Er zijn geen extreme vooruitzichten waar we in financieel opzicht op moeten 
voorsorteren en de financiële buffers zijn goed.  

Doordat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers in te zetten, zijn we steeds vaker 
genoodzaakt om betaalde arbeid in te zetten. Daarnaast zien we algemene 
kostenverhogingen. Om aan te blijven sluiten bij het uitgangspunt om een begroting 
na te streven die minimaal break even is, zal dit 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  
 
Voor de prestatieve teams van de senioren was het een jaar waarin we het allemaal 
net hebben gered. Ons eerste herenteam moest de laatste wedstrijd van de 
competitie nog vol aan de bak om lijfsbehoud veilig te stellen. Deze wedstrijd werd 
met 5-0 gewonnen van Veerse Boys, waardoor we volgend seizoen wederom 
uitkomen in de derde klasse. 
 
We zijn dit seizoen gestart met een nieuwe hoofdtrainer Theo Ducaneaux. De 
samenwerking was goed en Theo had volop belangstelling voor de jeugd en paste 
die ook met regelmaat in bij de selectie. Toch gaf Theo in de winterstop aan een 
nieuwe uitdaging te willen aangaan. Theo kon promotie maken naar een hoger 
klasse en zag daarin een nieuwe uitdaging. 
 
Het tweede heren team had ook een moeizaam seizoen. De te krappe selectie was 
daar zeker debet aan, waardoor we vaak een beroep moesten doen op onze A-
jeugd. Hieruit bleek dat verschillende spelers makkelijk vanuit de jeugd dit niveau 
aankonden. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd er knap gewonnen van 
Were Di, die een week eerder kampioen waren geworden. Handhaving was een feit. 
 
Het vijfde elftal dat een impuls had gekregen dit seizoen door stoppende 
selectiespelers hebben hun favoriete rol waargemaakt. Enkele wedstrijden voor het 
einde van de competitie kon de kampioensschaal al in de lucht worden gehouden. 
Dames 1 had de nacompetitie nodig om nog in de tweede klasse te mogen blijven. 
Na twee bloedstollende wedstrijden in de nacompetitie kunnen zij komend seizoen 
weer uitkomen in de tweede klasse.  
 
Dames 2 heeft weer wat meer ervaring dit seizoen kunnen opdoen in de vijfde klasse 
zodat we de komende jaren ook met dit team stapjes omhoog kunnen gaan maken. 
 
Onze vaandeldrager bij de jeugd, de JO19-1, had in de reguliere competitie het 
kampioenschap verspeeld. Dit hebben ze schitterend hersteld door in de 
nacompetitie promotie veilig te stellen. Wij zijn trots dat onze JO19-1 komend 
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seizoen in de hoofdklasse zijn wedstrijden mag spelen. Zeker verdienen Wesley van 
Gurp en Roy Hapers een compliment, mede door hun inzet hebben ze dit mooie 
resultaat samen kunnen behalen. 
 
Wat zeker een vernoeming waard is, is dat we dit jaar twee finalisten hadden in de 
bekerfinale. Onze JO11-1 verloor deze kraker terwijl onze JO11-4 de finale wel 
winnend afsloot. Wederom hebben we vele kampioenschappen mogen vieren met 
onze jeugd. Allemaal zijn ze getrakteerd op een uitje met hun teams. 
 
Elk jaar is het moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden om de teams te 
begeleiden. We zijn trots dat alle teams altijd hun wedstrijden hebben kunnen spelen. 
Hiervoor bedanken we de commissieleden, coördinatoren, leiders, trainers en ouders 
voor hun inzet. 
 
”Last but not least” een woord van dank aan onze scheidsrechters. Zonder een 
scheidsrechter kun je geen wedstrijd spelen. Dit jaar hebben we in de “Week van de 
Scheidsrechter” deze vrijwilligers een diner aangeboden in onze kantine. Dit diner 
was speciaal bereid door onze Voorzitter en Vrijwilligerscoördinator. Een kleine 
waardering voor hun grote inzet. 
 

Jaaroverzicht eindstand seniorenteams seizoen 2016-2017 
Team Eindstand Team Eindstand 

Gilze 1 10e Gilze 6 3e 

Gilze 2 7e Gilze 7 7e 
Gilze 3 6e Gilze 2 zat. 2e 
Gilze 4 9e Gilze VR1 10e 

Gilze 5 1e Gilze VR2 9e 

 
Jaaroverzicht eindstand jeugdteams seizoen 2016-2017 

Team Najaar Voorjaar Heel 
seizoen 

 Team Najaar Voorjaar  Team Najaar Voorjaar 

JO19-1   2e JO13-2 6e 1e JO9-1 2e 6e 
JO19-3 4e 9e  JO13-3 6e 5e JO9-2 4e 6e 
JO17-1   6e JO13-4 2e 5e JO9-3 3e 2e 
JO17-2   3e MO13-1 3e 5e JO9-4 4e 5e 
JO17-3 1e 5e  MO13-2 3e 1e JO9-5 4e 2e 
JO17-4 11e 3e  JO11-1 1e 1e JO7-1 - - 
MO17-1 4e 4e  JO11-2 3e 3e JO7-2 - - 
JO15-1   6e JO11-3 1e 3e    
JO15-2 1e 12e  JO11-4 1e 1e    
JO15-3 1e 9e  JO11-5 2e 3e    
MO15-1 10e 1e  JO11-6 5e 4e    
JO13-1   8e MO11-1 1e 1e    

 
Namens de Technische Commissie: Frank van Hoek 
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KANTINECOMMISSIE 
 
In oktober 2016 had ik aangegeven dat dit mijn laatste jaar als bestuurslid en als lid 
van de kantinecommissie zou worden en omdat het probleem van de invulling van 
beheerder ook nog steeds op tafel lag, was het een grote uitdaging om alles op de 
rails te blijven houden.  
 
In onze zoektocht naar een nieuwe kantinebeheerder hebben we steun gekregen uit 
onverwachte hoek. Na een telefoontje van Jan Smeekens, die mogelijk interesse had 
in deze functie, hebben we een paar keer bij elkaar gezeten en al snel was er een 
klik. Jan had ervaring met dit werk en vanaf januari 2017 is Jan beurtelings op 
maandagochtend en vrijdagochtend mee gaan draaien. Jan zal met ingang van het 
verenigingsjaar 2017-2018 deze taak gaan uitvoeren. Zolang als nodig is zal ik Jan 
nog begeleiden. 
 
Men zegt weleens “als de nood het hoogst is, is de redding nabij”, en dit was ook op 
de samenstelling van de kantinecommissie van toepassing. Jan Smeekens heeft als 
nieuwe kantinebeheerder zitting hierin genomen maar ook vanuit de 
kantinemedewerkers zelf kwam versterking in de persoon van Dennis van Mourik, 
waardoor het verdelen van de taken weer iets gemakkelijker was geworden. De 
samenstelling van de kantinecommissie zag er op het einde van het seizoen als volgt 
uit: Celine Bergman, Willy Claassen, Albert Faes, Cees Kock, Dennis van Mourik en 
Jan Smeekens.  
 
Bij de start van het seizoen was er ook een tekort aan kantinemedewerkers maar ook 
hier kwam de nodige versterking. Jelle van Alphen, Chantal van Beijsterveldt, 
Marjolein van den Broek, Jadie Faes, Sam Gerrits, Nick van Hoek, Jens Oprins, 
Shirley Potters en Bart Wouters meldden zich spontaan aan en hebben inmiddels al 
heel wat uurtjes meegedraaid. Ook onze hoofdsponsor Ad Spapens was regelmatig 
actief als er ergens moest worden bijgesprongen. 
 
Het seizoen heeft opnieuw bol gestaan van de activiteiten. Naast de gebruikelijke 
openingstijden tijdens de trainingen en de wedstrijden op zaterdag en zondag 
hadden we dit jaar ook te maken met de diverse trainingsavonden van de jeugd van 
PSV. Wat de kantine betreft werden we hierbij ondersteund door Josien van der 
Ham, een moeder van een van de kinderen die trainen bij PSV.  
Verder waren er weer de goed bezochte kaart- en dartavonden, de disco’s bij 
aanvang en afsluiting van het seizoen, de bijeenkomsten inzake het Positief 
Sportklimaat, de VV Gilze voetbaldagen, diverse vergaderingen van o.a. PSV en 
KNVB, een rondleiding voor de KBO Gilze en Rijen en het Pupillencarnaval. De 
dames van Gilze hielden hun jaarlijkse barbecue. Op 19 mei 2017 was er na de 
ouder/kind wedstrijden en het Beach Soccer toernooi een echte verenigingsbarbecue 
met maar liefst 283 deelnemers. Gezien dit overweldigend succes zal dit wel een 
jaarlijks terugkerend evenement gaan worden.   
    
Op 30 maart 2017 werd er zelfs een heuse interland gespeeld op ons sportpark. 
Nederland O15 speelde tegen België O15. De KNVB had een heel eisenpakket 
hiervoor op tafel gelegd maar door toedoen van heel veel vrijwilligers wisten we dit 
tot een goed einde te brengen zodat deze activiteit ook voor onze kantine als 
geslaagd mag worden genoemd. 
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De persoonlijke clubcard gaat er vanaf volgend seizoen komen. Een aantal personen 
hebben proefgedraaid met de door Le Credit Sportif uitgegeven clubcards. De 
ervaringen zijn zeer positief voor zowel gebruiker als voor de kantinemedewerker. Dit 
houdt in dat we per 1 september 2017 gaan starten met de uitgifte van de clubcard. 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat ook seizoen 2016-2017 een mooi seizoen is 
geweest waarbij de kantine weer zijn steentje heeft bijgedragen op het gebied van 
inkomsten voor VV Gilze, maar zeker ook op het gebied van sfeer en gezelligheid in 
onze vereniging. Vanaf deze plaats wil ik de leden van de kantinecommissie en alle 
kantinemedewerkers van zowel bar als keuken nog een groot compliment geven 
voor hun oplossingsgerichtheid en overweldigende inzet want samen hebben we het 
toch weer mooi klaargespeeld. 
 
Namens de Kantinecommissie: Cees Kock 
  
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE 
 
De onderhoudsploeg heeft afgelopen jaar zijn gebruikelijke werkzaamheden gedaan. 
Het schoffelen rondom de velden, zwerfvuil opruimen, kunstgrasvelden borstelen, 
grasvelden belijnen. Ook hebben we veel moeten repareren wat er vernield is. 
 
Op zaterdag 1 Juli hadden we onze jaarlijkse opzomerdag. Het weer was die dag 
niet al te best. De eerste uren tot de koffie was het erg nat, met regenkleding aan zijn 
we met ons allen aan de slag gegaan en is er veel werk verzet.  Alle hagen zijn 
geknipt, reclameborden gewassen en het onkruid tussen de tegels verwijderd. 
 
De grootste klus was het om beneden alles aan te pakken. KMZ heeft ruim honderd 
gaten geboord in de vloer om deze te drogen. Deze installatie heeft 10 weken 24 uur 
per dag moeten draaien voordat de gehele vloer droog was. Waar gaten geboord 
waren zijn nieuwe tegels in gelegd en overal zijn de houtenplinten verwijderd en 
tegelplinten geplaatst. Deze zijn boven en onder gekit. Ook zijn in de douches alle 
ventilatie roosters vervangen, de kitnaden verwijderd en nieuwe aangebracht. Er is 
ook een extra water toevoer aangelegd om de druk in de douches te vergroten. De 
muren zijn schoon gemaakt om de kalk en schimmel te verwijderen. Boven is de 
toiletgroep opnieuw aangesloten op het riool om verstopping te voorkomen. 
 
Alles bij elkaar een zeer grote klus die veel geld heeft gekost. Een groot gedeelte zal 
betaald worden door de verzekering en de rest door de gemeente. Als alles nu blijft 
werken kunnen we nog lang plezier hebben van ons clubgebouw. Laten we samen 
de ruimtes schoon en heel houden. 
Helaas hebben we het speeltoestel moeten afbreken omdat reparatie en vernieuwen 
van onderdelen te duur zou worden. Helaas maar als er vernielingen plaatsvinden 
zijn deze speeltoestellen niet te handhaven.  
 
Misschien zijn er nog mensen die een paar voormiddagen in de week de 
onderhoudsploeg willen komen versterken. Dan kunnen we ons park een mooi 
aanzien blijven geven waar iedereen trots op is. 
 
Namens de onderhoudscommissie: Gust Huijben 
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COMMISSIE SPONSORING 
 
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2016-2017 uit de volgende personen: 
Luuk Akkermans, William Akkermans, Elze Klaassen (administratie), Roderick Broers 
(voorzitter), Michel van Hoek, Mart Machielsen, Ton Emmelot en Sander de Vet.  
Net als vorig seizoen maken Sylvia Aarts, William Akkermans en Roderick Broers 
ook deel uit van de werkgroep kledingbeheer. 
  
Dit verslagjaar is het tweede jaar van de contractperiode van de shirtsponsors  
(4-jarig contract). Dit was dus ook het tweede jaar van de 4-jarige overeenkomst met 
Macron (Koppers Sport) en in het verlengde daarvan ook de VV Gilze/Macron 
webshop. 
 
De club van 50 heeft tijdens het verslagjaar een donatie gedaan aan het 
Pupillenkamp en een bijdrage aan de verfraaiing van de massageruimte. 
 
In het seizoen 2016-2017 werden weer nieuwe vormen van sponsoring ontwikkeld: 
veldsponsoring en goalsponsoring! Veld 3 en 4 werden elk voorzien van ca 60 
kunststof reclamedoeken van LasPeijs metaalbewerking resp. FireDefender. Op veld 
5 (het zgn. evenemententerrein) werden 9 meshdoeken gehangen van Bouwbedrijf 
Vermeulen. Op het hoofdveld diende zich de eerste goalsponsor aan, te weten Koffie 
Max.  
 
De traditionele sponsoravond (kort na Pasen) stond in het teken van de 
escaperoom. Daarbij kreeg het sponsorteam hulp van Koen Michielsen die erin 
slaagde om een kleedkamer om te bouwen tot een heuse escaperoom. 
Met wederom een goede belangstelling van sponsoren kunnen we terugkijken op 
een zeer geslaagde avond.  
  
Ter versterking van het sponsorteam blijven we op zoek naar nieuwe leden voor het 
werven en onderhouden van contacten met sponsoren; in elk geval hebben we Ton 
Emmelot al kunnen toevoegen. 
 
Namens het sponsorteam: Roderick Broers en William Akkermans 
 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Aanmeldingsprocedure nieuwe leden 
In 2015 zijn we begonnen om aanmeldingen van nieuwe leden via een persoonlijk 
aanmeldgesprek te laten plaatsvinden. De ervaringen daarmee zijn positief en zo 
mogelijk proberen we de leden in groepjes aan te melden zodat dit voor VV Gilze 
minder belastend is qua tijdsinvestering. 
  
Verklaring omtrent Gedrag 
Jeske van Bergen is bereid gevonden om jaarlijks de Verklaringen omtrent Gedrag 
aan te vragen voor de nieuwe vrijwilligers. Uiteraard is ze daarbij afhankelijk van een 
goede registratie en daarbij wordt gebruik gemaakt van Sportlink. Het blijft echter van 
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groot belang om alle mutaties door te geven aan de vrijwilligerscoördinator zodat ook 
alle gegevens daar bekend zijn en verwerkt kunnen worden. 
  
Bedanken vrijwilligers 
Ook dit jaar werd het vrijwilligersfeest op woensdagavond, de dag voor 
Hemelvaartsdag en dus ook de Verenigingsdag, georganiseerd.  
Net zoals het jaar daarvoor was de belangstelling groot en waren ruim 120 personen 
aanwezig. Het is voor het bestuur van VV Gilze de manier om de vele vrijwilligers te 
bedanken voor hun inzet. Het is gebruikelijk om een bepaald thema of spel te doen, 
dit verslagjaar was er slechts één thema, de EuropaCup finale tussen Manchester 
United en Ajax. Dit keer werd de avond verzorgd door Gildeslager Marcel Pijnenburg 
met een uitstekend warm en koud 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 
 
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 2017 
 

Jolanda Spapens 
Secretaris 


