Jaarverslag seizoen 2001/2002 V.V. ’s-Heer Arendskerke
Aan alle belanghebbenden,
Nu het nieuwe seizoen weer een aanvang heeft is het toch goed om even achterom
te kijken naar de afgelopen periode.
Tussen 1 juli 2001 en 30 juni 2002 hebben zich 28 nieuwe leden aangemeld.
De vereniging telt momenteel (augustus 2002) 151 (was 147) spelende - en 70 (was
63) rustende leden.
Daarnaast zijn er 92 (was 97) sponsoren en 47 (was 49) donateurs die hun financiële
bijdrage aan de vereniging leveren.
Algemene ledenvergadering
Op 28 september 2001 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Gelukkig is
de opkomst wat hoger dan in het afgelopen jaar.
Tijdens deze vergadering werd van het volgende mededeling gedaan:
• Uit de nalatenschap van Hannis Schipper was, na aftrek van de verschuldigde
belasting, er fl 11.000 in de clubkas gestort.
• Er een jeugdtrainer aangetrokken werd in de persoon van Piet Willeboordse.
• De kantine is iedere donderdagavond geopend zal zijn.
Bestuur
Wim Aalbregstse, Adrie Schrijver en Gijs Bonefaas waren aftreden en herkiesbaar.
Alle drie werden herkozen.
Het bestuur was na de ALV als volgt samengesteld:
Voorzitter
:
Jan Loopik
aftredend: 2003
Secretaris
:
Gijs Bonefaas
aftredend: 2004
Penningmeester
:
Rinus de Vrieze
aftredend: 2002
Wedstrijdsecr.
:
Robert van Eenennaam aftredend: 2003
2e vrzt/penningm. :
Jan Beenhakker
aftredend: 2002
e
2 secretaris
:
Adrie Schrijver
aftredend: 2004
bestuurslid
:
Wim Aalbregtse
aftredend: 2004
bestuurslid
:
Rene Kloet
aftredend: 2002
bestuurslid
:
Sjaak v.d. Linden
aftredend: 2003
In de loop van het seizoen bleek dat Robert van Eenennaam door privé omstandigheden onvoldoende invulling kon geven aan zijn bestuursfunctie en wedstrijdsecretariaat. Op verzoek van het bestuur heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd. Zijn taken
werden daarna waargenomen door Wim Aalbregtse.
Clubblad
Het drukken en samenstellen van het clubblad wordt thans uitgevoerd door “Emergis”. De omslag bestaat nu uit een stuk, waardoor het blad er fraaier is gaan uitzien.
Drukken en samenstellen is slechts één onderdeel van het hebben van een clubblad.
Zorgelijk blijft steeds de aanlevering van voldoende kopij.

Evenementencommissie
Ook in het afgelopen seizoen is de evenementencommissie weer actief geweest. De
kerstbakken actie en het familietoernooi waren weer succesvol. Helaas kon een bezoek aan het casino door te geringe belangstelling niet doorgaan.
Medewerkersavond.
Ook in het afgelopen seizoen zijn weer veel vrijwilligers voor onze vereniging aan het
werk geweest. Als blijk van waardering werd er een medewerkersavond georganiseerd. Rond de 80 vrijwilligers werden met hun partners uitgenodigd. In en bij de
kantine werd er gebarbecued. De opkomst was groot.
Bouwcommissie.
Nadat het clubgebouw een schilderbeurt had gekregen, is de bouwcommissie verder
gegaan met haar activiteiten. Inmiddels er een systeemplafond in de kantine aangebracht en wordt de laatste hand gelegd aan een afzuiginstallatie. Vele uren hebben
medewerkers onder coördinatie van Marcel Beenhakker aan ons onroerend goed
gewerkt. Dat doet ons “ontroerend goed”.
Sponsorcommissie.
Ook in het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie er weer voor gezorgd dat
er extra financiën de penningmeester bereikten. Het verwerven van gelden blijft een
moeizame taak. Het bestuur is de sponsorcommissie dankbaar voor al het werk dat
zij wederom verzet hebben.
Sportief gezien.
In dit seizoen werd gespeeld met 4 senioren-, 2 junioren- en 5 pupillenteams.
• Het eerste team eindigde dit seizoen op de negende plaats (vorig seizoen achtste) met 29 punten (vorig seizoen 26). We waren dicht bij degradatie, maar in een
spannend slot van de competitie konden wij ons toch handhaven in de tweede
klas.
• Het tweede en het derde eindigden elk op de tiende plaats.
• Het vierde speelde voor het eerst 1 ½competitie in de “veteranen klasse” en eindigde achter WHS 4 en Dinteloord 5 op de derde plaats.
• Bij de jeugd werden de “B’s” voor de tweede achtereenvolgende maal kampioen!
• De overige jeugdteams waren minder succesvol, maar geen van hen werd laatste.
Kortom zowel bestuurlijk als sportief gezien mag VVA beslist niet mopperen over 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 !!

