
Jaarverslag VV Heijen augustus 2019 - juni 2020

We zijn het seizoen goed gestart. Onze groenploeg heeft werkkleding ontvangen en
er zijn tekeningen gepresenteerd mbt de verbouwing van onze kantine en terras. We
hebben meegedaan aan de Rabo clubactie en we hebben ons gepresenteerd in de
Topic.
ZijAktief heeft bij ons de vraag neergelegd om 1x per maand gebruik te maken van
onze kantine. Dat verzoek is ingewilligd en zij hebben hier enkele keren gebruik van
gemaakt.

Er is geconstateerd dat de bezetting in de kantine niet voldoende was tijdens de
eerste wedstrijden. Dit had o.a. te maken een te kort aan vrijwilligers. Het tekort aan
vrijwilligers is een structureel tekort. Hier is actie op uitgezet door het organiseren
van een extra ledenvergadering in maart. Deze is ivm Corona-maatregelen uitgesteld
naar 9 juli 2020.

Aantal leden
Begin seizoen bedroeg het ledenaantal 335 (spelend/niet spelend)
Waaronder:
105 senioren (spelend lid) en 100 jeugdleden (spelend lid) inclusief Voetbal Extra.
4 mannen-seniorenteams deden op zondag mee aan de competitie.
De veteranen speelden op zaterdagmiddag hun wedstrijden.
De jeugdteams en de ploegen van Voetbal Extra spelen op zaterdag en de jeugd van
Voetbal Extra speelt hun wedstrijden in hun eigen competitie op de dinsdagen.

Bestuur
Op 21 november 2019 is de jaarvergadering gehouden. Vanaf deze datum is de
samenstelling van het bestuur als volgt :

Voorzitter Ineke Lambregts
Secretaris -/-
Financiële Zaken Wouter Jansen
Jeugdzaken Jeen Schiks en Ramon vd Ven
Technische zaken Frank Wijers
Accommodatie Albert Melis
Sponsorzaken Thijs Smeets

Stella Roodbeen verricht secretariële werkzaamheden en verzorgt de
ledenadministratie. Hierbij is geen sprake van bestuursfunctie.
Nicoli Broers verzorgt de administratie. Hierbij is geen sprake van een
bestuursfunctie.
Het bestuur vergadert 8x in een seizoen en daar waar nodig vaker.



Jubilarissen
De jubilarissen op 1 januari 2020 gehuldigd:

50 jaar : Tonny Arnoldussen

40 jaar:  Hans Boekholt
              Harold Kroon (eigenlijk 1 jaar te laat, was al bekend)
              Oscar Klein
              Jacco Teerling
              Theo Cuypers

25 jaar:  Harold Kailola
              Ted Gaertner
              Albert Melis
              Cees Reijnen

Jeugd
Evenals vorig jaar heeft de jeugdafdeling zelf een jaarverslag van de jeugd van VV
Heijen samengesteld.

Activiteiten
● De oliebollenactie die gehouden is door onze jeugdafdeling.
● Onze nieuwjaarsreceptie met de huldiging van onze jubilarissen die hiervoor

zijn genoemd.
● Het Arvato-toernooi.
● De pupil van de week tijdens de wedstrijden van H1.

Daarnaast hebben we meegedaan aan het Sportgala Gennep; genomineerden
waren trainer van H1, Peter ten Haaf en voor de jeugd was dat ons team JO12.
Helaas niet gewonnen maar een ervaring rijker.
Als bestuur hebben we (soms samen met een van onze leden) meegedaan aan
diverse overleggen en workshops georganiseerd door de KNVB.
Op 6 november 2019 hebben we het Sportakkoord van de gemeente Gennep mede
ondertekend.
Daarnaast hebben we 2x per jaar een bijeenkomst met de gemeentelijke
voetbalclubs.
Ook participeren we in de commissie 750 jaar Heijen.



Tekort aan vrijwilligers w.o. scheidsrechters
Op 9 juli 2020 hebben we de uitgestelde tussentijdse ALV gehouden omdat het
bestuur van mening was, dat dit geen uitstel kon dulden.
We komen hoe dan ook, vrijwilligers te kort voornamelijk in de kantine en voor
scheidsrechterstaken.
Daarnaast hebben we bij onze seniorenteams leiders nodig bij H2 en H3.
De leden zijn de vereniging en daardoor ook mede-eigenaar van het probleem.

Corona
Wij en met ons de hele wereld werden geconfronteerd met Corona. Corona groeide
uit tot een pandemie. We hebben een bijzondere en bizarre tweede seizoenshelft
achter de rug.
Daar waar we konden hebben we ons best en investeringen gedaan om ons aan de
Corona-maatregelen te houden; 1,5 meter afstand houden, handen veelvuldig
wassen, geen handen geven, posters opgehangen etc. en overleggen hoe we alles
op de juiste manier konden vormgeven.
Ondanks alle inspanningen die wij en met ons heel Nederland, hebben verricht om
aan alle voorschriften te voldoen, was het niet genoeg, met een lockdown op 16
maart 2020 tot gevolg. Einde competitie, einde inkomsten uit entree en kantine en
einde voetbalplezier. Dit heeft tevens geresulteerd in het niet doorgaan van het
vrijwilligersfeest, het darttoernooi, het jeugdkamp, het bedrijventoernooi en de
afsluiting van de competitie.

Slot
Het bestuur bedankt alle leden, vrijwilligers, sponsors en supporters voor hun inzet
en betrokkenheid bij  VV Heijen.  Het was een ongekend voetbaljaar dat uitging als
een nachtkaars. Toch hebben er velen de schouders weer ondergestoken wat het
bestuur enorm waardeert.  We zien met spanning uit naar het komende seizoen.


