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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2020-2021 
 

 

Volgens de statuten van de vereniging wordt hierbij verslag uitgebracht over het 
verenigingsjaar 2020-2021. Gedurende het seizoen zijn er helaas 3 personen 
overleden die betrokken waren bij VV Gilze. Het gaat om Roy Rohaan, Ad Klaassen 
en Jacqueline Roovers – Faes.  

BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Door de COVID-19 pandemie was er geen Algemene Ledenvergadering. Als bestuur 
gingen wij toch verder. Wij gingen 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. 
 

 1-7-21 1-7-20 1-7-19 1-7-18 1-7-17 1-7-16 1-7-15 

Senioren 232 181 175 188 191 171 184 

Dames 56 52 55 51 41 34 31 

O19 t/m O14 186 179 184 168 176 177 167 

O13 t/m O7 143 151 171 182 174 179 181 

O6 0 5 5 14 12 10 21 

Rustend/vrijwilliger 234 260 242 195 213 196 211 

Totaal 851 828 835 798 807 767 795 
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VERSLAG SEIZOEN 2020 – 2021 
 
Het seizoen 2020/2021 begon nog hoopvol. De eerste wedstrijden werden gespeeld. 
Daarna kwam het bericht van het kabinet dat het niet goed ging vanwege het Covid-
19 virus. Sportkantines gingen dicht en publiek was niet meer welkom bij wedstrijden 
en trainingen. In oktober kwam het besluit dat ook wedstrijden niet meer doorgingen. 
Alle wedstrijden werden door de KNVB geschrapt. Alle competities werden stilgelegd. 
 
Even was het nog spannend, maar Nederland ging in complete lockdown. Daar waar 
de jeugd nog mocht trainen, veranderde er veel voor de senioren. Zij mochten enkel 
nog in tweetallen buiten trainen. Er kwam een avondklok en iedereen moest om 
21.00 uur binnen zijn. Van wedstrijden spelen was geen sprake meer. Jeugdleden 
mochten wel onderlinge wedstrijden op de club spelen. 
 
De worstenbroodactie ging door. We deden het anders dan andere jaren, maar 
maakten er een feestelijke versie van. VV Gilze bestond op 7 maart 2021 immers 
100 jaar. Het was wel duidelijk dat er geen jubileumfeest kwam. Er kwam wel een 
jubileumwebshop met onder andere jubileumbier en jubileumvlaggen. 
 
Bijzonder om te vermelden is ook het nieuwe logo van VV Gilze. Vanwege het 100-
jarig jubileum werd er een nieuw logo ontworpen. 
 
Op 7 maart 2021 stond heel Gilze stil bij het 100-jarig jubileum van VV Gilze. Het 
hele dorp hing vol jubileumvlaggen. Heel Gilze Vlagde. Geen feest, maar wel een 
mooi versierd dorp.  
 
Aan het einde van het seizoen kwamen er meer versoepelingen. De senioren 
mochten weer gewoon trainen. De jeugd mocht weer vriendschappelijke wedstrijden 
tegen andere teams spelen. De competitie werd niet meer opgestart. 
 
Wij hadden ons jubileumseizoen heel anders voorgesteld. We hoopten op een 
schitterend jubileumjaar. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Een feest komt er 
zeker nog. Laten we hopen dat het seizoen 2021/2022 een voetbalseizoen zoals 
weleer wordt.  
 
Samen zijn we VV Gilze! 
 
 

Gilze, oktober 2021 
Lilian Arts 

                                     secretaris 


