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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2017-2018 
 

 

Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het 
verenigingsjaar 2017-2018. 

BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 30 oktober 2017, gingen 
wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in: 
 
Aimé Cruijsbergs    Voorzitter 
Jolanda Spapens    Secretaris  
William Akkermans    Vrijwilligerscoördinator 
Lilian Arts     Website en PR 
Ton de Wijs     Penningmeester 
Roderick Broers    Sponsoring en Kledingzaken 
 
Het bestuur heeft dit jaar 12 keer vergaderd. 
 
LEDEN 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 798 leden, een verlies van 9 leden 
ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de 
ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren. 
 

 1-7-18 1-7-17 1-7-16 1-7-15 1-7-14 1-7-13 1-7-12 

Senioren 188 191 171 184 183 155 136 

Dames 51 41 34 31 24 16 15 

Junioren 168 176 177 167 160 177 156 

Pupillen 182 174 179 181 168 175 175 

Kabouters 14 12 10 21 12 15 8 

Rustend/vrijwilliger 195 213 196 211 198 219 208 

 798 807 767 795 745 757 698 

 
FINANCIELE COMMISSIE 
 
Het afgelopen seizoen hebben we met een klein positief resultaat afgesloten. 

Begroot was een verlies van ca. € 4.000. Het verschil zit hem in het feit dat de 

“Materiaalman” niet gevonden is en dat daardoor de begrote kosten van € 5.000 niet 

zijn uitgegeven. Gelukkig hebben we de vrijwilligers bereid gevonden om deze 

werkzaamheden in te vullen.  

Gedurende het seizoen bleven de kantine inkomsten achter op begroting. Dit kwam 

als gevolg van teruglopend aantal bezoekers. Dit kwam ook mede door het feit dat er 
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vanwege weersomstandigheden wedstrijden naar door-de-weekse dagen waren 

verzet. Door organisatie van enkele evenementen (bijv. Supersundays) is dit toch 

weer voor een belangrijk deel recht getrokken. Voor het overige zijn de resultaten in 

hoofdlijnen in lijn met begroting. 

Wat de toekomst betreft, streeft het bestuur een begroting na die minimaal break 

even is. 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. Ook willen we reserves opbouwen voor grootschalig 

onderhoud en het aankomende 100 jarige bestaan. 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  
 
SENIOREN (HEREN) 
 
In het seizoen 2017/2018 is er één zaterdagseniorenteam en zijn er 8 zondag 
seniorenteams actief geweest in beker- en competitieverband. We hebben één 
kampioen kunnen huldigen, te weten Gilze 6 dat ook de halve finale van de 
bekercompetitie wist te bereiken. Gilze 3 zette een knappe prestatie neer door zich te 
kwalificeren voor de nacompetitie voor promotie, helaas werd dit doel uiteindelijk net 
niet bereikt. Gilze 1 draaide ook een goed seizoen onder de nieuwe hoofdtrainer, 
Jeremy Buchly. In de winterstop is dan ook besloten het eenjarige contract te 
verlengen met nog eens twee seizoenen. 
 
We hebben wel steeds vaker te maken met wedstrijden die niet gespeeld kunnen 
worden omdat tegenstanders onvoldoende spelers beschikbaar hebben, ook onze 
teams blijken vaker behoeft te hebben aan een grotere selectie.  
 
Speciaal woord van dank aan Henk Brouwers en Gerard Gillis voor het verzorgen 
van de trainingen op donderdagavond, en aan Jan Boomaars en Jos Pijpers voor het 
verzorgen van het wedstrijdsecretariaat en het aanstellen van de scheidsrechters. 
 
Rob Oprins 
Technische commissie VV Gilze, senioren 
 

DAMES EN MEISJES 
 
Dames 1 heeft zich veilig gespeeld in de 2e klasse en dames 2 blijft gewoon in de 5e 
klasse spelen. Perry nam eind het einde van dit seizoen afscheid en Hans Mols 
wordt de nieuwe hoofdtrainer van de damesselectie. Paul Laarhoven en Ton 
Oerlemans hebben ook aangegeven te stoppen bij dames 2. Het animo om nieuwe 
trainers/leiders te vinden voor dames 2 is erg lastig. Manon Klaassen en Nikki 
Dikmans (beide geblesseerde speelsters van de dames) hebben dit tijdelijk 
overgenomen. Nu sinds een aantal weken is Paul van Engelen (al actief in de jeugd) 
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de nieuwe trainer van dames 2. Ook de dames proberen zich te blijven ontwikkelen 
en het niveau verschil tussen dames 1 en dames 2 minder groot te krijgen.  
In het seizoen zijn 5 meisjesteams actief geweest. Het hoogtepunt bij de meisjes was 
het kampioenschap van de MO11-1 in het najaar. Zij werden kampioen in de 2e 
klasse. Er zijn een aantal meiden komen voetballen van buiten Gilze. Sommige 
meiden hebben de overstap gemaakt van andere clubs uit Tilburg naar hier. Vanaf 
het nieuwe seizoen (2018/2019) zijn er twee nieuwe coördinatoren benoemd, te 
weten John Looijkens en Corné Kreeft. We blijven onszelf ontwikkelen in de 
meidenteams en hopen dat er steeds meer meiden komen voetballen bij VV Gilze. 
 
Sharon Vermeulen 
Technische Commissie, coördinator Dames en Meisjes 
 

JEUGD 
 
Seizoen 2017 -2018 was een mooi jaar voor onze jeugdteams. Elke team kende zijn 
hoogte- en dieptepunten, zijn mee- en tegenvallers, zijn goede en mindere 
resultaten. Er is met plezier en sportiviteit gestreden, voor elk punt. Elke zaterdag 
gonsde het van de activiteiten op ons sportpark. Prachtig om te zien. We trots op al 
onze jeugdteams. 
 
Om al die teams wedstrijden te kunnen laten spelen en te laten trainen, kunnen we 
niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het wordt elk seizoen wat 
moeilijker om de bezetting van vrijwilligers rond te krijgen. Afgelopen seizoen is dat 
toch weer gelukt. We bedanken het wedstrijdsecretariaat, 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. Afgelopen seizoen is het weer gelukt 
om voor bijna elke wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. 
 
Frank Pelkmans  
Technische Commissie VV Gilze Jeugd 
 
 

Jaaroverzicht eindstand seniorenteams seizoen 2017-2018 
Team Eindstand Team Eindstand 

Gilze 1 4e Gilze 7 4e 

Gilze 2 7e Gilze 8 7e 

Gilze 3 3e Gilze 2 zat 3e 

Gilze 4 6e Gilze Vr 1 7e 

Gilze 5 11e Gilze Vr 2 5e 

Gilze 6 1e   
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Jaaroverzicht eindstand jeugdteams seizoen 2017-2018 

Team Najaa
r 

Voorjaar Heel 
seizoen 

 Team Naja
ar 

Voorjaa
r 

 Team Najaar Voorjaar 

JO19-1   8e JO13-2 7e 2e JO9-1 - - 

JO19-2 9e 5e  JO13-3 4e 4e JO9-2 - - 

JO17-1   9e JO13-4 4e 3e JO9-3 - - 
JO17-2 9e 11e  MO13-1 11e 11e JO8-1 - - 
JO17-3 3e 2e  JO11-1 2e 4e JO8-2 - - 

MO17-1 3e 5e  JO11-2 9e 1e JO7-1 - - 

JO15-1 9e 10e  JO11-3 5e 4e JO7-2 - - 
JO15-2 12e 8e  JO11-4 4e 1e JO7-3 - - 
MO15-1 7e 4e  JO11-5 8e 6e JO7-4 - - 
MO15-2 9e 9e  MO11-1 3e 1e    
JO14-1 10e 12e        
JO13-1 2e 4e        

 
 
KANTINECOMMISSIE 
 
Gedurende het voetbalseizoen kwam er een nieuwe kantinebeheerder Joan Hapers. 
Joan is samen met Cees Kock de maandag- en vrijdagochtend gaan meedraaien. Zo 
is Joan wegwijs gemaakt binnen de kantine. Cees blijft nu als adviseur op de 
achtergrond.  
 
Na het vertrek van Jan was er opnieuw een gat binnen de samenstelling van de 
kantinecommissie, door de komst van Joan zijn we, gevoelsmatig, weer compleet. 
De kantinecommissie bestaat op dit moment uit: Albert Faes, Jolanda Spapens, 
Willie Claassen, Dennis van Mourik en Celine Bergman. Maar met mogelijke vragen 
of input kunnen we Cees Kock altijd even bellen.  
 
Ook waren er weer verschillende activiteiten. PSV kwam nog steeds drie dagen in de 
week trainen en zijn de kaart- en dartavonden nog steeds iets wat iedere maand 
terug kwam. Omdat de omzet in de kantine achterliep, zijn de Supersundays in het 
leven geroepen. Tijdens een Supersunday was er een disco en kwam er ook een 
artiest. Ze waren een groot succes.  
 
Daarnaast zien we ook dat de VV Gilze clubcard steeds vaker gebruikt wordt. Voor 
het nieuwe seizen komen er speciale acties rondom de VV Gilze clubcard.  
 
Via deze manier wil ik graag iedereen, alle leden en kantinemedewerkers van bar en 
keuken, bedanken voor het afgelopen seizoen en aanmoedigen om het 
enthousiasme erin te houden voor aankomend seizoen. 
 
Namens de Kantinecommissie: Celine Bergman 
  
 
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE 
 
De onderhoudsploeg heeft een rustig jaar achter de rug. Het zijn de gebruikelijke 
werkzaamheden die gedaan zijn om het sportpark netjes te houden. Dat lukt vrij 
aardig gezien de vele complimenten die we krijgen van de bezoekers aan ons 
sportpark.  
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Het team is ook weer uitgebreid met nieuwe krachten die weten wat het is om een 
park te onderhouden. Totaal is de ploeg nu met 12 personen goed op sterkte. 
Op 30 juni hadden we onze jaarlijkse opzoomerdag. Het is nog steeds jammer dat er 
buiten de onderhoudsploeg, bestuur en mensen die heel het jaar door al 
vrijwilligerswerk doen maar een paar mensen zich aanmelden om mee te helpen. 
Totaal waren we met 19 personen aanwezig om het park weer een beter en mooier 
aanzien te geven. Hopelijk komen er volgend jaar wat meer mensen bij die buiten het 
voetballen nog iets willen doen voor de vereniging. 
Het komend jaar gaan we er weer tegen aan zolang de gezondheid het toelaat want 
de gemiddelde leeftijd loopt wel steeds verder op. 
 
Namens de Commissie Onderhoud: Gust Huijben 
 
 
COMMISSIE SPONSORING 
 
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2017-2018 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 derde jaar van de contractperiode van de shirtsponsors (4 jarig 
contract). Dit was dus ook het derde jaar van de  4-jarige overeenkomst met Macron 
(Koppers Sport) en in het verlengde daarvan ook de VV Gilze/Macron webshop. 
 
In het seizoen 2017-2018 werd het aantal sponsoren verder uitgebreid door de 
enthousiaste leden van het sponsorteam. De beschikbare plaatsen naast de doelen 
op het hoofdveld zijn nu volledig bezet, evenals de vlaggenpromenade. Ook de 
fietsenstalling is voorzien van sponsoring, kortom, alle mogelijkheden worden 
onderzocht en benut als het kan. 
 
De traditionele sponsoravond (normaal kort na Pasen) werd door omstandigheden 
uitgesteld tot het najaar 2018. 
Tijdens het verslagjaar werd met enkele sponsoren ook een bezoek gebracht aan 
een thuiswedstrijd van NAC (tegen AZ). Het sponsorteam onderzoekt nu de 
mogelijkheden om een keer naar een wedstrijd in Duitsland of België te gaan. 
Ook werd er tijdens het seizoen een VIP middag georganiseerd voor de sponsoren 
tijdens een thuiswedstrijd van Gilze 1. 
 
Namens het sponsorteam: Roderick Broers en William Akkermans 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Tijdens het verslagjaar hebben zich 239 vrijwilligers ingezet om de vele taken die 
uitgevoerd moesten worden, te volbrengen. Het gaat dan om de functie van 
voorzitter tot medewerker kantine en van trainer tot wasouder etc etc. VV Gilze is 
trots op zoveel hulp bij al die taken en veel verenigingen zullen daarop jaloers zijn. 
Toch hebben we veel zorgen omtrent de bezetting van de vele taken. Je merkt dat 
we vaak een beroep doen op dezelfde personen die al een andere taak hebben. En 
daarnaast blijkt het dat niet alle functies voldoende kunnen worden ingevuld. Zo is 
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het invullen van de roosters om de kantine bemand te houden een haast onmogelijke 
opgave. En dat terwijl de kantine een onmisbare inkomstenbron is voor VV Gilze, is 
dat extra zorgelijk.  
Ook in het verslagjaar is het seizoen voor de vrijwilligers afgesloten met een 
feestavond, vaste avond is al enkele keren geweest de woensdagavond voorafgaand 
aan de Verenigingsdag tijdens Hemelvaartsdag. Voor de feestavond hadden zich dit 
keer 93 personen aangemeld. Iets minder dan het jaar daarvoor maar wederom een 
geslaagde avond, dit keer verzorgd door Keurslagerij de Jong. 
 
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! 
 
Verklaring omtrent Gedrag 
Op enkele momenten per jaar wordt er een uitdraai gemaakt om de nog ontbrekende 
Verklaringen omtrent Gedrag aan te vragen voor de nieuwe vrijwilligers. Uiteraard 
zijn we daarbij afhankelijk van een goede registratie en daarbij wordt gebruik 
gemaakt van Sportlink. Het blijft echter van groot belang om alle mutaties door te 
geven aan de vrijwilligerscoördinator zodat ook alle gegevens daar bekend zijn en 
verwerkt kunnen worden. 
 
Aanmelden nieuwe leden 
Aanmelden van nieuwe (jeugd)leden gebeurt middels een aanmeldingsgesprek. 
Tijdens dat gesprek worden de huisregels besproken en informatie uitgewisseld 
zodat de nieuwe leden weten wat er van hen wordt verwacht maar wordt ook 
uitgesproken wat men van VV Gilze verwacht. In elk geval wil VV Gilze hiermee de 
nieuwe leden duidelijk laten ervaren dat men erg welkom is. Tijdens het seizoen zijn 
met 46 spelers aanmeldgesprekken gevoerd. 
Tijdens dat gesprek wordt er ook een foto gemaakt die dan in de rubriek 
“Transfernieuws” op de website wordt geplaatst. 
 
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 2018 
 

Jolanda Spapens 
secretaris  


