Jaarverslag seizoen 2000/2001 V.V. ’s-Heer Arendskerke
Aan alle belanghebbenden,
Voor de aanvang van het nieuwe seizoen werd het bestuur geconfronteerd met het
vertrek van de doelman van het eerste elftal.
Dankzij de inzit van onze nieuwe trainer, Marien Schroevers, kwam Lennard Meulmeester het doel verdedigen.
De vereniging telt momenteel (1 september 2001) 147 spelende - en 63 rustende
leden.
In dit seizoen werd gespeeld met 4 senioren-, 2 junioren- en 5 pupillenteams.
Daarnaast zijn er 97 sponsoren en 49 donateurs die hun financiële bijdrage aan de
vereniging leveren.
Algemene ledenvergadering
Op 29 september 2000 werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst
was bedroevend laag, hetgeen beslist zorgelijk te noemen is.
Na vele jaren besloot Cees van Sabben zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Hij blijft gelukkig wel allerlei taken voor de vereniging uitvoeren.
Het bestuur droeg vervolgens als opvolger Sjaak van de Linde voor, die vervolgens
met algemene stemmen werd gekozen.
De vergadering besloot ook om te trachten het onderhoud van het clubgebouw, daar
waar mogelijk, zelf ter hand te gaan nemen. Aan het einde van het seizoen hebben
wij de resultaten daarvan mogen zien. Het schilderwerk aan de buitenkant werd helemaal door vrijwilligers uitgevoerd. Het grote aantal leden dat de handen uit de
mouwen stak was overweldigend.
Verder besloot de bouwcommissie om de kantine van een afzuiginstallatie en een
verlaagd systeemplafond te voorzien. Die werkzaamheden zijn momenteel in een
afrondende fase. Binnen is alles ook van een nieuwe verflaag voorzien.
De algemene ledenvergadering besloot verder dat de contributie met ingang van het
seizoen 2001/2002 geïndexeerd zal worden verhoogd.
Verder werd besloten dat de kantineprijzen pas met ingang van 1 januari 2002 zal
worden verhoogd.
Kantine
Op aandringen van de leden heeft het bestuur besloten dat de kantine in het vervolg
op de donderdagavonden na de training enige tijd geopend zal zijn. Een aantal spelers zal op die avonden de bar draaien. Na wat aanloop problemen verloopt die
openstelling nu naar tevredenheid.
Clubblad
Het drukken en vervolgens samenstellen van het clubblad werd steeds problematischer. Het bestuur heeft daarom besloten het drukwerk uit te besteden. Het aanleveren van kopij willen wij echter nogmaals onder ieders aandacht brengen.
Hoofdsponsor.

Onze hoofdsponsor “Installatiebedrijf J.v.d. Klooster” heeft laten weten het contract
met 3 jaar te zullen verlengen.
Tegelpad
In het seizoen is een aanvang gemaakt met het aanbrengen van een tegelpad
rondom het eerste veld. Rudy v.d. Sluijs heeft het karwei aan het einde van het seizoen afgerond.
Evenementencommissie
De Evenementencommissie heeft in het afgelopen seizoen een flinke financiële injectie aan de vereniging kunnen geven. Zo werd er een TV, een computer en een
nieuwe vrieskast aangeschaft. De kantine is verder voorzien van een kabelaansluiting.
Het is de bedoeling dat in het nieuwe seizoen de standen met behulp van de computer op de TV gepresenteerd gaan worden.
Web-site VVA.
VVA is middels internet te raadplegen. Actuele standen en foto’s van de teams zijn te
bekijken. E.e.a. is gerealiseerd door Robert van Eenennaam.
Op 25 September 2000 werd de Website www.arendskerke.nl gelanceerd.
Nu we terugkijken op het afgelopen jaar is het een goede zet geweest.
De Website wordt gemiddeld door 30 bezoekers per dag bezocht.
Het hoogtepunt in het 1 jarig bestaan van de site was de beoordeling van de site in
de PZC op maandag 22 januari 2001. De kritiek was lovend en de site werd die dag
120 keer bezocht.
Iedereen die een internet computer bezit kan ’s-zaterdags vanaf 09.00 uur op die site
zien of er eventueel wedstrijden zijn afgelast. Het is dus voor alle leden raadzaam
onze site frequent te bezoeken, zodat u actueel geïnformeerd bent.
Medewerkersavond.
Om de club draaiende te houden heeft de vereniging veel vrijwilligers nodig. In dit
seizoen zijn deze mensen weer eens in het zonnetje gezet. In de kantine werd een
chineesbuffet genuttigd en werd er enthousiast een paar partijtjes bingo gespeeld.
De opkomst was groot te noemen.
Sportief gezien.
Het eerste team eindigde dit seizoen op de achtste plaats met evenveel punten (26)
als Dauwendaele die zevende werd.
Het gepromoveerde tweede kon echter absoluut niet mee in de reserve 1e klasse en
eindigde dan ook op de laatste plaats. Het derde en het vierde werden respectievelijk
tiende en achtste.
Bij de jeugd werden de “B’s” kampioen! Daar tegenover staat dat de “E-tjes” laatste
werden. De overige teams eindigden in de middenmoot.
Kortom sportief gezien was er dus vreugde en leed, maar dat hoort bij het spelletje.
Zie hier een kort overzicht van het afgelopen seizoen.
Het bestuur hoopt in het lopende seizoen op veel sportieve prestaties, waarbij iedereen zijn bijdrage levert, zowel binnen de lijnen als daarbuiten !!

