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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2018-2019 
 

 

Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het 
verenigingsjaar 2018-2019. 

BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Na de 97e Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 29 oktober 2018, 
gingen wij met onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen in: 
 
Aimé Cruijsbergs    Voorzitter 
Jolanda Spapens    Penningmeester en Kantine  
Lilian Arts     Secretaris, Website en PR 
Roderick Broers    Sponsoring en Kledingzaken 
Wim Machielsen    Technische Commissie 
 
Het bestuur heeft dit jaar 12 keer vergaderd. 
 
LEDEN 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij afgesloten met 835 leden, een stijging van 37 
leden ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over 
de ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren. 
 

 1-7-19 1-7-18 1-7-17 1-7-16 1-7-15 1-7-14 1-7-13 

Senioren 175 188 191 171 184 183 155 

Dames 55 51 41 34 31 24 16 

O19 t/m O14 184 168 176 177 167 160 177 

O13 t/m O7 171 182 174 179 181 168 175 

O6 5 14 12 10 21 12 15 

Rustend/vrijwilliger 242 195 213 196 211 198 219 

Totaal 835 798 807 767 795 745 757 

 
 
TECHNISCHE COMMISSIE  
 
SENIOREN (HEREN) 
 
In het seizoen 2018/2019 zijn er in totaal 8 heren seniorenteams actief geweest, 7 
teams op zondag en 1 team op zaterdag. 
 
De teams kwamen uit in: Gilze 1: 3e klasse, Gilze 2: reserve 2e klasse, Gilze 3: 
reserve 3e klasse, Gilze 4: reserve 5e klasse, Gilze 5: reserve 5e klasse, Gilze 6: 
reserve 6e klasse, Gilze 7: reserve 6e klasse en Gilze 2 zaterdag: reserve 5e klasse. 
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Zowel Gilze 1 als Gilze 3 (voor het tweede seizoen op rij) zijn in de prijzen gevallen 
door het behalen van een periodetitel. Helaas is het beide elftallen uiteindelijk niet 
gelukt om via de nacompetitie te promoveren. 
 
Speciaal woord van dank aan Jan Boomaars en Jos Pijpers voor het verzorgen van 
het wedstrijdsecretariaat en het aanstellen van de scheidsrechters. Iets dat een 
steeds grotere opgave wordt gezien het tekort aan (club)scheidsrechters. 
 
Rob Oprins 
Technische Commissie, coördinator Heren 
 

DAMES EN MEISJES 
 
Dames 1 heeft zich veilig gespeeld in de 2e klasse en dames 2 blijft gewoon in de 5e 
klasse spelen. Hans nam aan het einde van afgelopen seizoen 2018/2019 afscheid 
en Ton Oerlemans wordt de nieuwe hoofdtrainer van de damesselectie voor het 
komende seizoen. Paul van Engelen blijft trainer bij 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 MO13-2. Zij werden 
kampioen in de 2e klasse.  
 
Gelukkig blijven de aanmeldingen voor onze meidenteams binnen komen en zijn er 
een aantal meiden komen voetballen van buiten Gilze. Vanaf het nieuwe seizoen 
(2019/2020) blijven John Looijkens en Corné Kreeft de coördinatoren van de 
meidenteams. Ook verwelkomen we John Looijkens in de technische commissie 
waarin hij actief zal zijn voor de meiden(jeugd)teams. We blijven onszelf ontwikkelen 
in de meidenteams en hopen dat er steeds meer meiden komen voetballen bij VV 
Gilze.  
 
Ik wens iedereen weer een goed en sportief seizoen toe en een bijzonder welkom 
voor Ton Oerlemans 
 
Sharon Vermeulen 
Technische Commissie, coördinator Dames en Meisjes 
 

JEUGD 
 
Seizoen 2018 -2019 was een mooi jaar voor onze jeugdteams. Elke team kende zijn 
hoogte- en dieptepunten, zijn mee- en tegenvallers, zijn goede en mindere 
resultaten. Hoogtepunten waren de promotie van Gilze JO19-1 naar de 4e divisie en 
het dubbele kampioenschap van Gilze JO13-1 in de 1e klasse. 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 zijn 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.  
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”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. 
 
Technische Commissie Jeugd 
 

Jaaroverzicht eindstand seniorenteams seizoen 2018-2019 
Team Eindstand Team Eindstand 

Gilze 1 3 Gilze 7 6 

Gilze 2 6 Gilze Zat 2 6 

Gilze 3 5 Gilze Vr 1 5 

Gilze 4 5 Gilze Vr 2 8 

Gilze 5 2 Gilze Vr 30+ 3 

Gilze 6 8   

 
 

Jaaroverzicht eindstand jeugdteams seizoen 2018-2019 

Team Najaar Voorjaar Heel 
seizoen 

 Team Najaar Voorjaar  Team Najaar Voorjaar 

JO19-1   3* JO13-1 1 1 JO10-1 - - 

JO19-2 10 5  JO13-2 2 10 JO10-2 - - 

JO19-3 10 3  JO13-3 6 6 JO9-1 - - 

MO19-1 6 3  JO13-4 9 5 JO9-2 - - 

JO17-1 6 6  MO13-1 5 3 JO9-3 - - 

JO17-2 4 3  MO13-2 1 5 JO8-1 - - 

MO17-1 7 4  JO11-1 5 8 JO8-2 - - 

JO15-1 7 9  JO11-2 5 7 JO7-1 - - 

JO15-2 5 3  JO11-3 9 2 JO7-2 - - 

JO14-1 7 5        

MO15-1 6 2        

*Promoveert via nacompetitie naar 4e divisie         

 
 
 
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE 
 
De onderhoudsploeg blijft op gelijke sterkte alleen is het wel te merken dat de 
gemiddelde leeftijd wel ouder wordt. Bepaalde werkzaamheden worden voor 
sommige mensen te zwaar. Het zou goed zijn dat er wat jongere aanwas bij komt. 
We blijven ons best doen om het sportpark een schoon en opgeruimd aanzien te 
geven. De complimenten die we van andere verenigingen te horen krijgen, geeft ons 
wel de voldoening om door te gaan. 
 
Namens de Commissie Onderhoud: Gust Huijben 
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KANTINECOMMISSIE 
 
De kantinecommissie bestaat op dit moment uit: Albert Faes, Jolanda Spapens, 
Dennis van Mourik, Celine Bergman, Cees Kock en Joan Hapers. In mei is Jens 
Oprins het team komen versterken. Hij neemt vanaf het nieuwe seizoen de planning 
van Dennis over. Dennis stopt dan met de kantinecommissie vanwege opleiding.  
 
Na een bericht aan de leden en verschillende oproepen waren er bij de start van het 
seizoen aardig wat nieuwe kantinemedewerkers bijgekomen om ons team te 
versterken. Hier zijn wij natuurlijk heel erg blij mee, zo hopen we de kantine met 
voldoende medewerkers te kunnen vullen. We zijn nog steeds blij met nieuwe 
medewerkers, dus meld je aan. 
 
Het afgelopen seizoen stond het weer bol van de activiteiten. Zo mogen we de 
wedstrijd Gilze 1 – Rijen 1 zeker niet vergeten. Het was erg druk op het sportpark en 
in de kantine. Het was een topavond voor VV Gilze in alle opzichten. PSV kwam 
afgelopen seizoen nog steeds drie dagen in de week trainen en zijn de kaart- en 
dartavonden nog steeds iets wat iedere maand terug kwam. De disco’s en 
SuperSundays waren ook dit jaar weer aanwezig. De clubavond op donderdag is 
nieuw leven ingeblazen door Joan Hapers, Rudy van Hoek en Wim Machielsen. Elke 
maand bedachten zij een ander thema. Zo hadden we onder meer de Belse 
bieravond, Carnevanalles, een Quiznight en Rad van Fortuin. De kantine werd ook 
regelmatig gebruikt voor vergaderingen of trainingen van bijvoorbeeld PSV of de 
KNVB. Dames 30+ kwam er ook nog bij op vrijdagavond. Vanaf de start van het 
seizoen hadden we op de vrijdagavond de kantine open. 
 
De persoonlijke clubcard was met ingang van het seizoen ook een soort kortingspas 
geworden. Als je betaalt met je clubcard, krijg je 10% korting. Dit geldt bij elke 
aankoop die er gedaan wordt. 
 
Even in het kort, we kunnen trots zijn dat ons team voor dit jaar zo gegroeid is. Mede 
door alle activiteiten is ook de omzet gegroeid. De kantine was ook door de weeks 
wat vaker open en werd meer gebruikt voor andere voetbal gerelateerde activiteiten.  
 
Op 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 
 
 
COMMISSIE SPONSORING 
 
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2018-2019 uit de volgende personen: 
Luuk Akkermans, William Akkermans, Elze Klaassen (administratie), Roderick Broers 
(voorzitter), Mart Machielsen, Ton Emmelot en Sander de Vet.  
Michel van Hoek helpt ons op de achtergrond met de algemene controle op de te 
factureren bedragen. 
Net als vorig seizoen maken Sylvia Aarts, William Akkermans en Roderick Broers 
ook deel uit van de werkgroep kledingbeheer. 
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Sander de Vet heeft aan het eind van het seizoen het sponsorteam verlaten in 
verband met zijn overstap naar de seniorencommissie. Het Sponsorteam zoekt nog 
uitbreiding en hoopt daarin te slagen in het nieuwe seizoen 2019-2020. 
 
Dit verslagjaar is het vierde jaar van de contractperiode van de shirtsponsors (4 jarig 
contract). Dit was dus ook het vierde jaar van de  4-jarige overeenkomst met Macron 
(Koppers Sport) en in het verlengde daarvan ook de VV Gilze/Macron webshop. 
Met nagenoeg alle shirtsponsors is tijdens het verslagjaar overeenstemming bereikt 
om de shirtsponsorovereenkomst te verlengen met twee seizoenen. 
 
In het seizoen 2018-2019 werd het aantal sponsoren verder uitgebreid door de 
enthousiaste leden van het sponsorteam. Omdat de vlaggenpromenade volledig 
bezet was, werden nieuwe masten geplaatste tussen de dug-outs op het hoofdveld, 
recht tegenover de hoofdtribune. Daarnaast werden aan de achterzijde van kantine 
frames geplaatst waarbij 1 frame al is voorzien van een sponsor. 
 
Ook zijn er nieuwe koffiebekers besteld, voorzien van opdruk van een 4-tal 
sponsoren. De investering van die bekers is op die manier budget-neutraal. 
 
De traditionele sponsoravond (11 mei 2019) was qua aantal bezoekers niet zo heel 
groot maar wel heel gezellig. In elk geval werd ook de uitnodiging voor de 
sponsoravond (een chocoladepaashaasje met bedrijfsnaam) bijzonder gewaardeerd. 
 
Een poging om met sponsoren een wedstrijd van Willem II te bezoeken, kreeg 
nagenoeg geen respons. Om die reden werd die activiteit afgelast. Blijkbaar is de 
interesse voor NAC toch iets groter zo merkten we in het vorige verslagjaar. 
 
Namens het sponsorteam: Roderick Broers en William Akkermans 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Tijdens het verslagjaar hebben zich 256 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. 
Daarnaast blijkt het dat niet alle functies voldoende kunnen worden ingevuld. Zo is 
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 122 personen aangemeld. Duidelijk meer dan het 
jaar daarvoor en wederom een geslaagde avond. Dit keer was het verzorgd door 
Gildeslager Marcel Pijnenburg. 
 
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! 
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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. Deze procedure is 
echter heel tijdrovend omdat voor elke nieuwe speler tijd moet worden vrijgemaakt. 
En dat alles is voor een persoon die de nieuwe leden welkom heet niet te 
combineren met andere taken, zowel bij VV Gilze als daar buiten. 
Daarom is besloten vanaf seizoen 2019/2020 het aanmelden vrijwel volledig via 
internet te laten plaatsvinden. Uiteraard kunnen nieuwe leden te allen tijde informatie 
aanvragen bij aangewezen personen.  
 
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. Elke 
commissie is blij met nieuwe vrijwilligers. Wij danken dan ook iedereen voor zijn of 
haar inzet het afgelopen seizoen. Laten we hopen dat ook het komende seizoen 
weer een mooi seizoen wordt waar Passie, Plezier en Respect centraal staan.  
 
Samen zijn we VV Gilze! 
 
 

Gilze, oktober 2019 
 

Lilian Arts 
                                     secretaris  


