
Jaarverslag VV Heijen seizoen 2021-2022
Eindelijk kan er weer gevoetbald worden!
We zijn natuurlijk nog niet helemaal verlost van het hele corona-verhaal, maar we 
hebben afgelopen seizoen weer kunnen voetballen. Alle compe��es zijn weer 
volledig afgewerkt. In het begin waren er nog wel een aantal maatregelen 
waaraan we moesten voldoen, maar deze zijn gedurende het seizoen ook 
verdwenen. Er kon eindelijk weer gevoetbald worden!
 
Algemeen
Begin van het seizoen 2021-2022 bedroeg het ledenaantal 346 (spelend en niet spelend). Dit is een 
kleine toename ten opzichte van een jaar eerder (342 leden).
We zijn gestart met 4 seniorenteams op de zondag compe��e. Helaas hebben we in de winterstop 1 
team uit de compe��e moeten terugtrekken. Dit omdat het niet meer mogelijk was om elke zondag 
voldoende spelers te hebben voor 4 teams. Op het eind van het seizoen hebben we afscheid 
genomen van trainers Peter ten Haaf en Olaf Saloga. 
De veteranen spelen op zaterdagmiddag hun wedstrijden. De jeugdteams en de teams van Voetbal 
Extra spelen op zaterdag hun wedstrijden. De jeugd van Voetbal Extra speelt hun wedstrijden in de 
eigen compe��e op de dinsdag.

Een aantal van onze leden zijn 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:
Voorzi�er Frank Stoffele
Secretaris Marcel van Dijck
Financiële Zaken Wouter Janssen
Jeugdzaken Jeen Schiks en Ramon van de Ven
Technische Zaken Frank Wijers
Accommoda�e Albert Melis
Sponsor Zaken Thijs Smeets
Algemene Zaken Niels Wabeke

Stella Roodbeen verricht secretariële werkzaamheden en verzorgt de ledenadministra�e. Hierbij is 
geen sprake van een bestuursfunc�e.
Nicoli Broers verzorgt de administra�e. Hierbij is geen sprake van een bestuursfunc�e.
Op het eind van het seizoen is hier een wisseling in gekomen. Nicoli gaat de werkzaamheden van 
Stella overnemen. Wouter gaat een gedeelte van de administra�eve taken van Nicoli erbij pakken.

In verband met COVID-19 is de Algemene Ledenvergadering van november 2021 uitgesteld naar 3 
februari 2022. In deze Algemene Ledervergadering zijn Niels Wabeke en Frank Wijers afgetreden als 
bestuurslid. Frans Gijsberts is toegetreden tot het bestuur en zal de taken van Frank Wijers 
overnemen (technische commissie).
Ook hebben we weer een aantal nieuwe commissieleden mogen verwelkomen.

Het bestuur hee� in het seizoen 10 keer vergaderd.

Jubilarissen



Normaal worden onze jubilarissen op de Nieuwjaarsrecep�e gehuldigd. In verband met COVID-19 kon 
er geen recep�e worden gehouden. De jubilarissen zijn daarom gehuldigd �jdens de vrijwilligersavond 
op het jubileumfeest van VV Heijen.

De jubilarissen zijn:
50 jaar Jac Schonenberg

Ger Robben

Tijdens deze avond zijn ook de jubilarissen van 2021 gehuldigd.

Jeugd
Evenals de laatste jaren hee� de jeugdafdeling zelf een jaarverslag van de jeugd van VV Heijen 
samengesteld.

Ac�viteiten

Slot
Het bestuur bedankt alle leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters voor hun inzet en 
betrokkenheid bij VV Heijen. Het bestuur waardeert dit enorm. 
  

VV Heijen hee� zich gepresenteerd met Heijen 750 jaar.-
We hebben meegedaan aan diverse ac�es, zoals de Rabo clubsupportac�e, AH spaarac�e en 
Grote Club Ac�e.

-

De jeugdafdeling hee� een aantal ac�viteiten georganiseerd, waaronder de oliebollenac�e, 
Oranje fes�val, overnach�ng op het sportpark �jdens het jubileumweekend. Er zijn ook 
trainingen voor de Oekraïnse vluchtelingen georganiseerd.

-

De zolder is verbouwd en kan voor diverse doeleinden worden gebruikt.-
Het uitgestelde jubileumweekend hee� plaatsgevonden. Op vrijdag de vrijwilligersavond met 
de huldiging van de jubilarissen van de afgelopen 2 jaar. Op zaterdag het bedrijventoernooi en 
een feestavond. Op zondag het toernooi van Voetbal Extra. Een mooi en feestelijk weekend 
voor VV Heijen.

-

Sponsor Event �jdens de laatste thuiswedstrijd.-


