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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2019-2020 
 

 

Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het 
verenigingsjaar 2019-2020. 

BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Na de 98e Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 28 oktober 2019, 
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 828 leden, een verlies 7 leden ten 
opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de 
ontwikkeling van het ledenaantal in de afgelopen jaren. 
 

 1-7-20 1-7-19 1-7-18 1-7-17 1-7-16 1-7-15 1-7-14 

Senioren 181 175 188 191 171 184 183 

Dames 52 55 51 41 34 31 24 

O19 t/m O14 179 184 168 176 177 167 160 

O13 t/m O7 151 171 182 174 179 181 168 

O6 5 5 14 12 10 21 12 

Rustend/vrijwilliger 260 242 195 213 196 211 198 

Totaal 828 835 798 807 767 795 745 

 
 
TECHNISCHE COMMISSIE  
 
SENIOREN (HERENSELECTIE) 
 
Tot de winterstop voetbalden Gilze 1 en Gilze 2 in de competitie. Beide teams 
stonden er goed voor. In maart kwam het Covid-19 virus. Vervolgens werd de 
competitie stilgelegd voor beide teams. De competitie werd niet meer afgemaakt. Bij 
de KNVB konden we Gilze 1 en 2 aanmelden voor promotie naar een klasse hoger 
Gilze 1 heeft in overleg met alle betrokken besloten om hiervan geen gebruik te 
maken. Zij komen volgende seizoen weer uit in de derde klasse. Gilze 2 heeft het 
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verzoek wel ingediend. Dit verzoek is door de KNVB gehonoreerd. Hierdoor spelen 
ze volgend seizoen in 1e klasse. 
 
Technische Commissie, herenselectie 
 
OVERIGE SENIOREN (HEREN) 
 
In het seizoen 2019/2020 zijn er in totaal 6 overige seniorenteams actief geweest. 5 
teams op zondag en 1 team op zaterdag. 
 
De teams kwamen uit in: 

 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 

 Gilze 2 zaterdag: reserve 5e klasse 
 
Zowel Gilze 3 als Gilze 4 waren goed op weg richting promotie/kampioenschap. 
Gilze 3 heeft de tweede periode binnengesleept en Gilze 4 heeft het hele seizoen fier 
bovenaan gestaan in hun klasse. Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat 
beide teams geen promotie hebben kunnen afdwingen met de 
nacompetitie/kampioenschap. 
 
Speciaal woord van dank aan Jan Boomaars en Jos Pijpers voor het verzorgen van 
het wedstrijdsecretariaat en het aanstellen van scheidsrechters. Iets wat iedere week 
weer een groot gepuzzel is om alle teams van een scheidsrechter te voorzien. 
 
Technische commissie, Overige Senioren 
 
DAMES EN MEISJES 
 
De dames en meisjes begonnen in 2019 ook nog gewoon aan de competitie en het 
bekertoernooi. Totdat in maart 2020 het Covid-19 virus om zich heen greep en alles 
stil kwam te liggen. De competitie werd niet afgemaakt en ook trainingen gingen niet 
meer door. Later mochten de meisjesteams weer trainen. 
 
Technische commissie, Dames en meisjes 
 

JEUGD 
 
Het seizoen 2019-2020 kunnen we terug zien als een zeer bijzonder seizoen. Het 
begon moeilijk doordat we geen trainer konden vinden voor de JO19-1. Gelukkig 
vonden we in Johan Bertens een geschikte trainer met Dennis Janssen als assistent. 
Voor de winterstop is er volop gevoetbald en hebben we alle activiteiten kunnen 
doen die gepland stonden. Een goed georganiseerd Van der Valk toernoo en een 
super zaalvoetbaltoernooi.   
 
Na de winterstop zijn we nog opgestart maar al snel kwam alles stil te liggen door het 
corona virus. Op 31 maart kwam het nieuws dat de competities niet meer hervat 
zouden worden. Een flinke domper dus. Vanaf 11 mei mocht er weer getraind 
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worden. Hierbij waren we in de omgeving de enige club die het meteen voor elkaar 
hadden om te starten.  
 
Hierbij echt een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Ook de gemeente die zelfs op een feestdag reageerden en gelijk actie 
hebben ondernomen nog onze dank.  
 
Als laatste wil ik alle trainers, leiders, coördinatoren, het secretariaat en 
scheidsrechters bedanken die het toch elk seizoen mogelijk maken om te kunnen 
voetballen! 
 
Technische Commissie, Jeugd 
 
 
ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE 
 
Het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet door de onderhoudsploeg. 
Zo is er met medewerking van de ploeg een pannaveldje aangelegd. Ook is er in 
samenwerking een Speeltuin gemaakt en het terras vergroot. Een trap aan de 
achterzijde naar het terras is bijna klaar. 
 
Door het stil leggen van de competitie en het sluiten van de kantine is er binnen en 
buiten veel achterstallig onderhouden schoonmaak werkzaamheden door de 
onderhoudsploeg gedaan. Alle tuinen zijn weer geknipt en het onkruid is weer weg 
geschoffeld. Gelukkig is de groep groot in aantal zodat iedere week het zwerfvuil op 
de parkeerplaats en rond de velden opgeruimd kan worden. Dat geeft het sportpark 
een prachtig aanzien voor onszelf en onze bezoekers. 
 
Het zal goed zijn dat het Covid-19 virus weer onder controle komt, zodat we onze 
werkzaamheden weer op een normale manier kunnen uitvoeren. We houden de 
goede moet erin. 
 
Namens de Commissie Onderhoud: Gust Huijben 
 
 
COMMISSIE SPONSORING 
 
Het sponsorteam bestond in het seizoen 2019-2020 uit de volgende personen: 
Roderick Broers (voorzitter), Luuk Akkermans, William Akkermans, Mart Machielsen 
en Winfried de Kock.  
 
Winfried is nieuw in het sponsorteam en nam de plaats in van Sander de Vet en Ton 
Emmelot. Blijft dus nog wel de wens om nog een persoon toe te voegen aan het 
sponsorteam om contacten te onderhouden met de bestaande sponsoren en ook 
nieuwe te werven. 
Voorts krijgt het sponsorteam hulp van Elze Klaassen (facturatie) en Michel van Hoek 
(controller). 
Dit verslagjaar is het 5e jaar van de contractperiode van de shirtsponsors (het 4 jarig 
contract werd met 2 jaar verlengd). Dit was dus ook het 5e jaar dat we de kledinglijn 
van Macron in gebruik hebben. Met zowel Macron als de shirtsponsoren is 
afgesproken om de huidige kleding dus te blijven gebruiken tot medio 2021. 
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Tijdens het verslagjaar werd een begin gemaakt om na te denken en te 
inventariseren wat de wensen zijn van een nieuwe kledinglijn vanaf medio 2021. 
Er is een groep geformeerd met vertegenwoordiging van zowel Gilze 1-2 selectie als 
van Gilze dames selectie aangevuld met twee leden van het sponsorteam. Voor het 
eind van het kalenderjaar 2020 moet een en ander duidelijk zijn zodat tijdig alle 
teams medio 2021 kunnen beschikken over de nieuwe kledinglijn. 
 
De traditionele sponsoravond kon vanwege het Covid-19 virus niet worden 
georganiseerd.  
 
Namens het sponsorteam: Roderick Broers en William Akkermans 
 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Tijdens het verslagjaar hebben zich 245 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 blijft 
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.  
 
Alle vrijwilligers werden begin december 2019 nog getrakteerd op een heerlijke 
boterletter. Juist in zo’n periode wordt zo’n attentie dubbel en dwars gewaardeerd! 
Helaas kon het seizoen voor de vrijwilligers niet worden afgesloten met de 
traditionele feestavond vanwege het Covid-19 virus. 
 
Aanmelden nieuwe leden 
Vanaf het verslagjaar 2019-2020 werd besloten om het aanmeldgesprek niet meer te 
houden vanwege de tijdrovende factor. Het aanmelden gaat vanaf seizoen 2019-
2020 vrijwel volledig via internet. 
Uiteraard kunnen nieuwe leden te allen tijde informatie aanvragen bij aangewezen 
personen  
 
Vrijwilligerszaken: William Akkermans 
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NAWOORD 
 
Het seizoen 2019/2020 is een seizoen om nooit te vergeten. We startten in 
september met de competitie en alle andere activiteiten bij VV Gilze. In maart 2020 
greep het Covid-19 virus om ons heen en alles werd stilgelegd. De competitie werd 
niet meer afgemaakt en activiteiten werden afgelast. Laten we hopen dat we in ons 
jubileumseizoen 2020/2021 weer een volledige competitie kunnen voetballen en 
activiteiten mogen organiseren. Dat het een mooi jubileumseizoen wordt waar 
Passie, Plezier en Respect centraal staan.  
 
Samen zijn we VV Gilze! 
 
 

Gilze, oktober 2020 
Lilian Arts 

                                     secretaris  


