Jaarverslag seizoen 2002/2003 V.V. ’s-Heer Arendskerke
Bij de start van het nieuwe seizoen weer even een terugblik op het afgelopen voetbaljaar.
Tussen 1 juli 2002 en 30 juni 2003 hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld.
De vereniging telt momenteel (augustus 2002) 159 (was 151) spelende - en 70 (was
70) rustende leden.
Daarnaast zijn er 91 (was 92) sponsoren en 37 (was 47) donateurs die hun financiële
bijdrage aan de vereniging leveren.
Algemene ledenvergadering
Op 20 september 2002 werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst
bestond uit 13 leden en 7 bestuursleden.
Bestuur.
Jan Beenhakker, Rene Kloet en Rinus de Vrieze waren aftredend en herkiesbaar.
Verder is Robert van Eenennaam afgetreden en droeg het bestuur Cees Goedegebure als kandidaat voor. De vergadering ging unaniem akkoord met de herverkiezing
en de benoeming van Cees Goedegebure.
De taak van wedstrijdsecretaris wordt in het officiële gedeelte door Wim Aalbregtse
gedaan. De oefen- en vriendschappelijkewedstrijden worden door Cees Goedegebure ingevuld.
Het bestuur was na de ALV als volgt samengesteld:
Voorzitter
:
Jan Loopik
Secretaris
:
Gijs Bonefaas
Penningmeester
:
Rinus de Vrieze
2e vrzt/penningm. :
Jan Beenhakker
2e secretaris
:
Adrie Schrijver
bestuurslid
:
Wim Aalbregtse
bestuurslid
:
Rene Kloet
bestuurslid
:
Sjaak v.d. Linden

aftredend: 2003
aftredend: 2004
aftredend: 2005
aftredend: 2005
aftredend: 2004
aftredend: 2004
aftredend: 2005
aftredend: 2003

Helaas besloot Rinus de Vrieze in december 2002 om zijn functie als bestuurslid met
onmiddellijke ingang te zullen beëindigen. Vele jaren heeft Rinus als penningmeester
zich ingezet voor VVA. Het feit dat hij zijn functie neerlegde was dan ook problematisch. Gelukkig was Jan Leijs bereid om als penningmeester toe te treden tot het bestuur.
Evenementencommissie
De commissie heeft zich reeds bezig gehouden met de voorbereiding van het 75 jarig
jubileum in 2005. Regelmatig zullen er mededelingen overgedaan gaan worden.
Op 25 mei werd er een tennistoernooi gehouden. Het familietoernooi was op 14 juni
2003.
Verder zijn nog de volgende activiteiten door de evenementencommissie georganiseerd: 22 augustus Rommelmarkt, 28 augustus veteranentournooi, 26 oktober mosselavond, 23 november Night of the Proms, 13 december Kerstbakken, 26 december
ZLMzaalvoetbaltournooi, 28 december oliebollen tournooi, 26 januari zaalvoetbalinstuif met Chinees buffet en 23 mei biljarttournooi.

Medewerkersavond.
Op 12 april 2003 werd er door het bestuur weer een medewerkersavond georganiseerd. In totaal hebben 83 personen zich die avond opgegeven.
Jeugd
De jeugdcommissie heeft een jeugdkamp houden in Rucphen van 27 t/m 29 juni
2003. De A, B, C en D teams gingen mee.
Voor de allerkleinsten werd er van 4 t/m 6 juli een kamp georganiseerd op het voetbalveld.
Voorafgaande aan het familietoernooi werd de sponsorloop en penaltybokaal gehouden.
Verder zijn nog de volgende activiteiten te noemen:
In januari met meer dan 100 deelnemers naar de Roompot, een grote Nieuwjaarsloterij, Sinterklaasfeest, Carnaval en de Jeugdnieuwjaarsreceptie.
Bouwcommissie.
In het seizoen 2002 – 2003 hebben we in de kantine gebruik kunnen maken van een
luchtcirculatiesysteem. De eventueel voorverwarmde lucht kwam zorgde voor een
nog aangenamer verpozen in de kantine. Ook het vernieuwde plafond geeft alles een
beter aanzicht.
Als materiaalopslag werd een zogenaamde zeecontainer achter de kleedlokalen geplaatst. De container werd geschonken door aannemersbedrijf Huib van Sabben.
De voorbereidingen voor een vierde kleedlokaal zijn in volle gang. De bouwaanvraag
voorzien van de bouwtekeningen zijn bij de gemeente ingediend.
Sportief gezien.
We hebben een vreemd seizoen achter de rug. Verkeerde het eerste elftal lange tijd
in de degradatie zone, op het laatste moment werd er nog een periodetitel bereikt.
Het meespelen in de nacompetie was een hele ervaring.
Het feit dat trainer Marien Schroevers 6 wedstrijden voor het einde van de competitie
zijn functie neerlegde leverde alleen “verliezers” op. Gelukkig werd Jack Schipper
bereid gevonden het trainersschap waar te nemen. Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.
Van onze vaste verzorger Siep Nieuwenhuyze hebben we aan het eind van dit seizoen afscheid genomen. Hij zal worden opgevolgd door Rob Landa. Siep bedank
voor je inzet voor de vereniging.
Als het gezegde opgaat “eind goed al goed” kunnen we toch nog zeggen dat VVA
zowel bestuurlijk als sportief gezien beslist niet mag mopperen over het afgelopen
seizoen!
Gijs Bonefaas
secretaris

