Jaarverslag seizoen 1999/2000 V.V. ’s-Heer Arendskerke
Aan alle belanghebbenden,
Het bestuur is het seizoen weer met frisse moed begonnen.
Aan het begin van het seizoen bleek dat er een grote aanwas van nieuwe jeugdleden
te constateren viel, hetgeen uiteraard zeer welkom was, want van de jeugd moeten
wij het toch hebben!!!
Op de algemene ledenvergadering werd Jan Beenhakker in het bestuur benoemd.
Hij werd tevens 2e penningmeester en vice voorzitter. Jan Beenhakker kwam in de
plaats van Paul Verwei. Adri Schrijver werd benoemd in de plaats van Joost Sprinkhuizen. Adri werd tevens 2e secretaris
Kees van de Linden werd de nieuwe trainer van de eerste selectie. De vereniging
kreeg aan het begin van het seizoen gelijk te maken met een keepersprobleem. In
eerste instantie leek het op een luxe probleem. Door de komst van Ruud Blommaerd
vertrokken Jurgen Noorland en Peter Harinck en zag de vereniging zich genoodzaakt
om kinderoppas te regelen, hetgeen geen eenvoudige opgave was.
Tijdens de redelijk bezochte algemene ledenvergadering werd besloten om de kantineprijzen te verhogen met ingang van 1 augustus 2000. Ook werd de regel ingesteld
om de thuis spelende senioren elftallen een kratje bier ter beschikking te stellen tegen een gereduceerde prijs.
Op de vergadering werd er ook terechte kritiek geuit op het feit dat het bestuur zich
niet of nauwelijks liet zien bij belangrijke zaalvoetbal wedstrijden. Het niet aanwezig
zijn bij het kampioenschap werd niet in dank afgenomen. Beterschap werd beloofd.
Fijn was het dat het tweede elftal van spelende sponsors, Martin Corstanje en William Tolhoek trainingspakken had gekregen.
Als onderdeel van de organisatie van het 70-jarige jubileum werd door de Evenementencommissie een loterij gehouden. Er konden loten gekocht worden van fl. 50,-Helaas werden niet alle loten verkocht.
In oktober werd er een onverwachte bestuurswisseling doorgevoerd. Ineke van der
Klooster legde met onmiddellijke ingang haar functie als secretaris neer en werd opgevold door Gijs Bonefaas, hetgeen tot gevolg had dat zijn vrouw Mattie niet kon
aanblijven. Zij werd opgevolgd door Robert van Eenennaam.
Op 19 november organiseerde de sponsorcommissie voor haar sponsors een avond
waarbij onder andere Jan Poortvliet als spreker optrad. Een zeer geslaagde avond
die voor herhaling vatbaar is.
In bovengenoemde maand werd tevens besloten het eerste en tweede kleedlokaal
grondig te renoveren. Inmiddels (september 2000) zijn we zover dat op een nieuw
plafond na de renovatie achter de rug is. De vereniging is twee schitterende kleedlokalen rijker.

In dit seizoen werden bij het tweede veld ook nieuwe dug-outs gebouwd. Het veld op
zich werd echter steeds slechter. Constant werd er overleg gepleegd met de gemeente Goes, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat het veld aan het eind van het afgelopen seizoen opnieuw werd aangelegd. Hopelijk zullen we er de komende jaren
nu echt plezier van hebben.
Zoals gebruikelijk werd ook in het nieuwe millennium een nieuwjaarsreceptie gehouden, die druk bezocht werd.
Daar Kees van de Linde besloot zijn contract niet te verlengen, vonden er al rond de
jaarwisseling gesprekken plaats met kandidaat trainers, waaruit uiteindelijk Marien
Schroevers als nieuwe trainer naar voren kwam.
De rest van het seizoen werd door de Evenementen- Jubileumcommissie en bestuur
grotendeels besteed aan de voorbereiding van het jubileum. Het werd in de maand
juni een groots feest, waarbij vele leden en oud-leden acte de presence gaven.
Sportief gezien was het afgelopen seizoen wisselvallig. Het eerste elftal eindigde op
een zevende plaats, na eerst nog uitzicht op een periode kampioenschap te hebben
gehad. Het tweede werd kampioen (wat een feest), maar ook die hielden het tot de
laatste wedstrijd spannend. Het elftal moet bol staan van de talenten, want kampioen
worden met zo weinig trainingsopkomst is onbegrijpelijk. Het derde en vierde presteerde naar verwachting.
Bij de jeugd waren geen kampioenschappen te vieren.
Ook in de zaalcompetitie was een kampioenschap te vieren. De zaalcompetitie werd
evenwel overschaduwd door financiële perikelen. Lang werd er door de verschillende
besturen over die problematiek gediscussieerd.
Blijft nog het droeve afscheid van onze trouwe lid en vrijwilliger Hannis Schipper.
JEUGD
Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie weer activiteiten georganiseerd voor leden en
niet-leden. Samen met de jeugdsoos TYG werd de carnavalsavond voor de jeugd
georganiseerd in het jeugdhome “De Corner”. Alle jeugd van ’s-Heer Arendskerke,
maar ook die uit de omliggende dorpen was van harte welkom, hetgeen op de dorpen ook middels affiches kenbaar werd gemaakt.
In mei vond weer het jaarlijkse jeugdkamp plaats op onze eigen accommodatie (2
nachten). Ook hier was weer alle jeugd van het dorp welkom. Vooral van de jongste
jeugd is de belangstelling groot. De oudere jeugd neemt minder deel. Dit heeft vooral
te maken met de beperkte mogelijkheden, die onze eigen accommodatie heeft.
Wanneer aspirantleden zich melden voor deelname, dan wordt er alles aan gedaan
om deze leden zo goed mogelijk te vermaken.
In samenwerking met jeugdsoos TYG werd de jaarlijkse jeugdsoos in het jeugdhome
gehouden. Iedereen t/m 15 jaar was welkom.

Zwemparadijs de Roompot werd ook weer bezocht. Niet leden konden tegen een
gereduceerde prijs van F 5,-- mee. Het is altijd een grote happening als een stoet van
20 auto’s (ongeveer 80 deelnemers) richting Kamperland rijdt.
Als één van de weinige verenigingen in Zeeland hebben we de beschikking over een
eigen jeugdhome. Iedere zaterdagmorgen staat het jeugdhome open voor zowel leden als niet-leden. ’s-Morgens zijn het vaak de eigen leden die van de spelen, boeken, kleurplaten, spelletjes gebruik maken. ‘s Middags zijn ook vele niet-leden aanwezig. De sociale functie is op deze middag het grootst. Voor de vereniging is het
jeugdhome geen winst object. Er worden jeugdprijzen berekend. Er mag niet gerookt
of alcohol gedronken worden. Het jeugdhome is een plek waar de jeugd van ‘s Heer
Arendskerke altijd welkom is. Een groot aantal vrijwilligers zorgt voor de organisatie.
Om de aantrekkingskracht van de vereniging nog groter te maken, zouden we de
trainingen professioneler willen verzorgen. Maar daar hangt een financieel plaatje
aan vast. Dit blijft wel het streven voor de toekomst.
De jeugdcommissie van de v.v. ‘s Heer Arendskerke probeert zoveel mogelijk jeugd
(leden maar ook andere kinderen van ’s-Heer Arendskerke) bij de activiteiten te betrekken. Soms lukt dat goed soms wat minder. Tijdens het zeventig jarig jubileum
lukte dit uitstekend. Honderd en dertig (130) kinderen hadden zich aangemeld voor
de frites maaltijd en het spelencircuit.
De evenementencommissie
De evenementencommissie heeft als doel activiteiten te organiseren om het voor de
leden aantrekkelijk te maken om lid te blijven van de vereniging. Ook streven we er
naar de bewoners van het dorp hierbij te betrekken.
Ook in het afgelopen jaar organiseerde de evenementencommissie samen met het
Oranjecomité activiteiten op het sportveld. Door de nauwe samenwerking met de
Oranjevereniging was Koninginnedag weer geslaagd.
Enkele jaren geleden is de evenementencommissie gestart met een familie toernooi
waaraan 8 families deelnamen. De laatste jaren is het toernooi uitgegroeid tot 16 families. Elk lid mag met een familie inschrijven (tot de 4e graad). Dit jaar mocht er zelfs
een samenwerkings verband tussen 2 families plaats vinden. De publieke belangstelling was groot. Niet alleen het voetbal stond centraal. Na afloop was er een grote
barbecue (250 deelnemers). In goed overleg met de gemeente vond de barbecue
plaats in de Nijverheidstraat zodat de kinderen gebruik konden maken van de speeltuin.
Om goede contacten met de tennisvereniging te onderhouden, organiseerden wij het
tenniskampioenschap van de voetbal. “Een goede buur is beter dan een verre
vriend” is een bekend gezegde. De komende jaren willen we de contacten nog verbeteren. Het opzetten van een sportuitwisseling behoort tot de mogelijkheden.
Om de band tussen spelers en supporters te verstevigen, vindt er ook dit najaar een
biljartwedstrijd plaats tussen spelers en supporters.

Dit in een notendop het reilen en zeilen van de vereniging.
Het bestuur hoopt in het lopende seizoen op een prettig verenigingsjaar met sportieve prestaties en de komst van veel vrijwilligers, want aan die laatsten heeft de vereniging een groot gebrek op alle fronten, zowel als begeleiders van elftallen, jeugdtrainers, maar zeker ook aan personen die de handen uit de mouwen willen steken.
Gijs Bonefaas, secretaris.

