Jaarverslag seizoen 2003/2004 V.V. ’s-Heer Arendskerke
Aan het begin van het nieuwe seizoen (2003/2004) even een terugblik op het afgelopen voetbaljaar.
Tussen 1 juli 2002 en 30 juni 2003 hebben zich 23 nieuwe leden aangemeld.
De vereniging telt momenteel (juli 2003) 153 (was 159) spelende - en 77 (was 70)
rustende leden.
Daarnaast zijn er 91 (was 91) sponsoren en 38 (was 37) donateurs die hun financiële
bijdrage aan de vereniging leveren. In het kader van het naderende jubileum zijn ook
degene die als “oud lid” in het bestand staan geteld. Het betreffen er 311 !! Wellicht
iets voor de sponsorcommissie om daar eens bij aan te kloppen voor een donateurschap.
Algemene ledenvergadering
Er werden in het afgelopen jaar twee algemene ledenvergaderingen gehouden.
Op 26 september 2004 betrof het de reguliere ALV.
Er waren 10 leden en 9 bestuursleden aanwezig, terwijl 5 leden hadden laten weten
niet aanwezig te kunnen zijn.
Daar de penningmeester nog niet beschikte over een totaal financieel overzicht werd
besloten om op 7 november 2004 nogmaals een ALV te houden.
Tijdens die vergadering waren er 20 leden en 8 bestuursleden aanwezig. Zes leden
hadden laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.
De kascommissie heeft de boekhouding in orde bevonden. Verder wordt er besloten
tot de bouw van een vierde kleedlokaal en aanpassing van de warmwatervoorziening.
Bestuur.
Tijdens de ALV werd Jan Loopik, Sjaak v.d. Linden en Cees Goedegebure herkozen.
Jan Leijs werd tot penningmeester benoemd.
Het bestuur was na de ALV als volgt samengesteld:
Voorzitter
:
Jan Loopik
Secretaris
:
Gijs Bonefaas
Penningmeester
:
Jan Leijs
2e vrzt/penningm. :
Jan Beenhakker
2e secretaris
:
Adrie Schrijver
bestuurslid
:
Wim Aalbregtse
bestuurslid
:
Rene Kloet
bestuurslid
:
Sjaak v.d. Linden
bestuurslid
:
Cees Goedegebure

aftredend: 2006
aftredend: 2004
aftredend: 2005
aftredend: 2005
aftredend: 2004
aftredend: 2004
aftredend: 2005
aftredend: 2006
aftredend: 2006

Evenementencommissie
De commissie heeft zich ook in het afgelopen seizoen weer volop bezig gehouden
met de voorbereiding van het 75 jarig jubileum in 2005. Het programma is op hoofdlijnen rond. Zoals het er thans naar uitziet gaan we twee weken vol festiviteiten tegemoet.
Op 22 november was er de mosselavond.
Op 12 december was de jaarlijkse kerstbakken actie, met een record opbrengst.
Op 26 december organiseerde de EVC het ZLM zaalvoetbaltoernooi.

Op 27 december was er het zogenaamde oliebollentoernooi.
Op 18 januari werd er in “De Stenge” de jaarlijkse zaalvoetbalinstuif gehouden, gevolgd door een Chinees buffet in de kantine, voor leden en belangstellenden.
Op 16 mei werd er een tennistoernooi gehouden, met 32 deelnemers.
Op 4 juni werd er een biljartwedstrijd gehouden tussen spelers en supporters. Hieraan deden 20 personen mee.
Op 4 juni werd ter afsluiting van het seizoen gevoetbald tussen ouders en spelers.
Op 11 juni werd afscheid genomen van stoppende trainers en begeleiders.
Het familietoernooi was op 12 juni 2004. Dit festijn werd vooraf gegaan door de
sponsor panaltybokaal.
Verder werd door de evenementencommissie op10 juli 2004 een Rommelmarkt georganiseerd.
Medewerkersavond.
De medewerkersavond werd door allerlei omstandigheden niet gehouden, maar werd
verplaatst naar 11 september 2004.
Jeugd
Op 22 oktober werd er een voetbalcircuit gehouden voor de mini’s t/m de C-junioren.
Na afloop was het friet eten in de kantine.
Bij de jeugd werden de A’s, E1 en F1 kampioen. Hier werden bloemen uitgedeeld
en/of friet gegeten.
De jeugdcommissie heeft een jeugdkamp houden in van 25 t/m 27 juni 2004 op
kampeerboerderij Jan M in Rucphen. De A, B, C en D teams gingen mee.
Voor de allerkleinsten werd er van 9 t/m 11 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 afgelopen seizoen werd de warmwatervoorziening aangepast en gestart met
de bouw van het vierde kleedlokaal. Aan het begin van het nieuwe seizoen beschikt
de vereniging over vier kleedlokalen.
Sportief gezien.
Verkeerde het eerste elftal in het seizoen 2002/2003 eerst lange tijd in de degradatiegevaar en werd er op het laatste moment zelfs nog een periodetitel bereikt. In het
afgelopen seizoen viel echter het doek. Degradatie was niet meer te ontlopen. In het
nieuwe seizoen spelen we dus in de derde klas. We gaan er vanuit dat we daar in
het “linker rijtje” van de standenlijst kunnen meedraaien.
Helaas moesten we ook in dit seizoen afscheid nemen van de trainer. Jack Wijnands
besloot zijn contract niet te verlengen. Ook de trainer van de A’s (Piet Willeboordse)
verlengde zijn contract niet. Beide trainers zijn wij onze dank verschuldigd.
Gijs Bonefaas
secretaris

