Jaarverslag VV Heijen seizoen 2020-2021
Wederom een vreemd seizoen
Het ene merkwaardige seizoen volgt het andere merkwaardige seizoen op. Het
was weer een bijzonder voetbaljaar. Vol goede moed hebben we eind augustus
2020 de activiteiten hervat en is de competitie later weer gestart. Maar na een
paar wedstrijden was het helaas al weer voorbij met de pret. Voor velen was
het een groot gemis om niet tegen een bal te mogen en kunnen trappen. Zelfs trainen was voor de
senioren niet toegestaan. Gelukkig mocht de jeugd tot 18 jaar nog wel trainen en later ook onderling
wedstrijden spelen. Ouders moesten verplicht van buiten het complex toekijken en slechts spelers en
trainers hadden toegang. De kantine bleef verplicht gesloten. De versoepelingen bleven uit en het
aantal nieuwe besmettingen bleef tot in mei 2021 een opwaartse curve zien. Leden en dan met
name de senioren werden op de proef gesteld, geen voetbal maar wel contributie betalen. Het klinkt
niet logisch, maar de kosten van de vereniging lopen gewoon door en juist in moeilijke tijden wordt
men geacht zijn / haar club te steunen. Ook voor het bestuur een nieuwe ervaring, want hoe houd je
iedereen tevreden. We zijn dan ook heel blij dat we binnen onze vereniging kunnen zeggen dat we
trouwe leden en sponsoren hebben die onze club zijn blijven steunen. Mede hierdoor en door de
ontvangen rijks-steun kunnen we zeggen dat we financieel nog steeds een gezonde vereniging zijn.
Gelukkig was het dan vanaf medio mei 2021 weer mogelijk om te gaan voetballen. Uiteraard met
inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen vanuit het RIVM, KNVB en gemeente
Gennep. Er kon weer worden getraind en er zijn onderlinge wedstrijden gespeeld.
Algemeen
Begin van het seizoen 2020-2021 bedroeg het ledenaantal 342 (spelend en niet spelend). Dit is een
kleine toename ten opzichte van een jaar eerder (335 leden).
We hebben 4 seniorenteams op de zondag competitie. De veteranen spelen op zaterdagmiddag hun
wedstrijd. De jeugdteams en de teams van Voetbal Extra spelen op zaterdag hun wedstrijd. De jeugd
van Voetbal Extra speelt hun wedstrijden in de eigen competitie op de dinsdag.
In het afgelopen jaar werden we helaas geconfronteerd met enkele overlijdensgevallen binnen onze
vereniging. Al vroeg in het seizoen hebben we afscheid genomen van Cor Gerrits en Henk
Schonenberg. Ook is André Westenbrink, speler van Voetbal Extra, overleden. Voor het einde van het
seizoen hebben we ook nog afscheid moeten nemen van Piet Willems.
Daarentegen werden enkele van onze leden de trotse ouder van een zoon of dochter. Over enkele
jaren zullen ze ongetwijfeld in de voetsporen treden van hun vader of moeder.
Bestuur
Bij de start van het seizoen is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
Ineke Lambregts
Secretaris
Financiële Zaken
Wouter Jansen
Jeugdzaken
Jeen Schiks en Ramon van de Ven
Technische Zaken
Frank Wijers
Accommodatie
Albert Melis
Sponsor Zaken
Thijs Smeets
Algemene Zaken
Niels Wabeke
Stella Roodbeen verricht secretariële werkzaamheden en verzorgt de ledenadministratie. Hierbij is
geen sprake van een bestuursfunctie.
Nicoli Broers verzorgt de administratie. Hierbij is geen sprake van een bestuursfunctie.

In verband met COVID-19 is de Algemene Ledenvergadering van november 2020 uitgesteld naar 22
april 2021. Het was de eerste online leden-vergadering in de club-historie. In deze Algemene
Ledervergadering is Ineke Lambregts afgetreden als voorzitter. Frank Stoffele is als nieuwe voorzitter
gekozen. Marcel van Dijck is gekozen als bestuurslid en zal als secretaris gaan fungeren.
Ook hebben we een aantal nieuwe commissieleden mogen verwelkomen.
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd, waarvan de meeste vergaderingen digitaal zijn gehouden.
Jubilarissen
Normaal worden onze jubilarissen op de Nieuwjaarsreceptie gehuldigd. In verband met COVID-19
kon er geen receptie worden gehouden. De jubilarissen worden daarom alsnog tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van 2022 gehuldigd.
De jubilarissen zijn:
40 jaar

25 jaar

Harrie Janssen
Corrie Klaassen
Jan Teerling
René Vinck
Gerrit Wijers
Bert Wijers
Joost Reijnen
Dirk Ronnes (klopt niet, 40 jaar lid in 2024)
Thijs Smeets

Jeugd
Evenals de laatste jaren heeft de jeugdafdeling zelf een jaarverslag van de jeugd van VV Heijen
samengesteld.
Activiteiten
- De verbouwing van de kantine en buitenterras is afgerond.
- We hebben meegedaan aan diverse acties, zoals de Rabo clubsupportactie, Grote Club Actie,
Het beste idee van Heijen en Rondjevoorjeclub.
- De jeugdafdeling heeft een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder de oliebollenactie.
Maar het seizoen stond natuurlijk in het teken van de activiteiten die niet hebben plaatsgevonden.
Met name het jubileum van ons 90-jarig bestaan van onze vereniging en het jubileum van Voetbal
Extra.
Slot
Het bestuur bedankt alle leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters voor hun inzet en
betrokkenheid bij VV Heijen. Het was wederom een vreemd seizoen. Ondanks alle beperkingen die er
waren, hebben er velen de schouders weer ondergestoken om de vereniging draaiende te houden.
Het bestuur waardeert dit enorm.
We zien met spanning uit naar het komende seizoen.

