Jaarverslag seizoen 2006/2007 VV ’s-Heer Arendskerke
Bestuur
Tijdens de ALV werden Frits Bolle en Jan Loopik herkozen
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
Wim Aalbregtse
Adrie Schrijver
Peter Wijts
René Kloet
Jan Beenhakker
Jan Leijs
Frits Bolle
Jan Loopik

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

Marco Jansen is afgelopen seizoen interim penningmeester geweest. Bram Wissekerke is bereid
gevonden om het penningmeester te worden vanaf het seizoen 2007/2008.
De ledenadministratie is aan het einde van het seizoen overgenomen door Marco Jansen.
Algemene ledenvergadering
Een goede opkomst bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op donderdagavond 28
september 2006. Naast het bestuur waren er 37 leden aanwezig en 7 leden hadden laten weten niet
aanwezig te kunnen zijn.
Het financiële verslag wordt vastgesteld door zowel de ALV als de kascontrolecommissie.
Aandachtspunt blijft het op juiste wijze aftekenen van de bonnen.
Het was een vergadering waar de gemoederen hoog opliepen toen er gesproken werd over het
eventueel terugtrekken van een seniorenelftal gezien de moeite die er af en toe gedaan werd om de
bezetting op zaterdag rond te krijgen. Gelukkig zijn we het rest van het seizoen goed doorgekomen en
zijn er in het voorjaar een behoorlijk aantal nieuwe leden bij gekomen zodat we wat ruimer in ons
jasje zitten.
Overlijden
Op zaterdag 30 juni 2007 is onverwachts Mina Aalbregtse overleden. Mina was de echtgenote van
medebestuurslid Wim en trouwe supporter van onze vereniging. Tijdens de thuiswedstrijden hielp
Mina achter de koffiebar. En ook tijdens allerlei voetbalactiviteiten was ze altijd aanwezig.
In december 2006 overleed Dolf Nagelkerke. Dolf is jarenlang kantinebeheerder geweest bij
Arendskerke.
Medewerkeravond
De medewerkeravond van 2006/2007 werd gehouden op 31 maart 2007.
Bijzondere leden
Tijdens de VVA nieuwjaarsreceptie kreeg André van de Broek de VVA clubspeld uitgereikt.
Wim Aalbregtse kreeg tijdens de huldiging van de Goese Sportkampioenen 2006 op vrijdagavond 13
april de speld van Verdienste uitgereikt.
Afscheid
Op vrijdagavond 1 juni is afscheid genomen van 3 iconen van VV Arendskerke: Richard de Jager,
Frank Goedegebure en Marco Goedegebure.
Hoofdsponsor
Onze huidige hoofdsponser: van Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling BV is ook de komende 3
jaar de hoofdsponsor van VV Arendskerke.
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Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi
RCS wist in 2006 het Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi op haar naam te zetten. Arendskerke werd
verdienstelijk 4e.
Sportief gezien
Arendskerke was in 2006/2007 de onbetwiste leider van het behalen van gelijke spelen. Maar liefst 9
keer werden de punten gedeeld. De seizoenstart was veelbelovend maar na de winterstop kreeg
Arendskerke ene kleine inzinking. Uiteindelijk resulteerde dat in de 5e plaats op de ranglijst. Tot op het
einde had Arendskerke zicht op een plaats in de nacompetitie maar deze werd net niet gehaald.
Bij de jeugd aan aantal kampioenen. C1 pakte zowel de voor- als najaarstitel. E1 was de sterkste in
het voorjaar den D1 wist de najaarstitel op haar naam te zetten.
Het 3e eindigde onderaan en daardoor komt het 4e elftal in seizoen 2007/2008 uit in de 5e klasse.
Afscheid en trainerswissel
Op donderdag 24 mei werd door de selectie en het bestuur afscheid genomen van de gehele
technische staf: André van de Broek, Jaap Bruggeman, Leo Rooze en Leo Marinissen,
Paulus Poortvliet krijgt het roer van het 1e elftal in handen. Ard Eversdijk en Jan van de Klooster
nemen de begeleiding op zich van het 2e elftal.

Leden aantallen per 1 juli 2007
Spelende leden
Rustende leden
Donateurs

185
73
34

Vorig seizoen
168
74
34
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Jaarverslag jeugd(bestuur) seizoen 2006/2007
Het jeugdbestuur is afgelopen seizoen uitgebreid met 3 leden: Rob van Koeveringe, André Tange en
Frank Goedegebure.
De jeugdcommissie heeft in het seizoen 2006/2007 de volgende activiteiten georganiseerd:







Herfstactiviteit (spelencircuit,
oefenwedstrijden)
Sinterklaas
Jeugdnieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsloterij
Bezoek Roompot
Carnaval






Jeugdkamp (E en F pupillen)
Voetbalkamp Rucphen (C junioren en D
pupillen)
Penaltybokaal-Sponsor-Bokaal
Ouder-kind wedstrijden

Jaarverslag EVC seizoen 2006/2007

Rommelmarkt
Na vele jaren weer op het voetbalveld. De datum was niet gelukkig gekozen. Er waren op dezelfde
dag wel 6 rommelmarkten. Zo’n 25 vrijwilligers werkten mee. Dank zijn we verschuldigd aan Rien
Tolhoek voor de opslag en het vervoer. Ook Leo Marinisse mogen we niet vergeten. Hij verzorgde de
afvoer van de niet verkochte spullen. De opbrengst viel niet tegen.

Veteranentoernooi
Zes teams namen deel. VV ’s Heer Arendskerke behaalde de eerste plaats. Na afloop was het nog lang
druk en gezellig in de kantine.

Mosselavond
36 Deelnemers namen aan deze activiteit mee. 30 Mosseleters en 6 voor het koud buffet. Dankzij
Leendert Nieuwenhuize vielen de kosten voor de EVC mee. Opvallend was de afwezigheid van de
jongeren. We zullen voor deze categorie iets ander moeten organiseren (Spare ribs?)

Kerstbakken
Zo’n 25 vrijwilligers hielpen hier aan mee. Bloemisterij Wisse zorgde voor de aanvoer. Het weer
werkte niet mee, regen en wind. Er werd een record aantal bakjes verkocht. De eindopbrengst was
iets lager dan vorig jaar. Dit had te maken met een lagere prijs per bakje. Na afloop was er snert en
oliebollen.

RABOkersttournooi
Voor de eerste keer de RABO als hoofdsponsor. Zo’n 15 vrijwilligers maakten deze activiteit weer tot
een succes. Adrie Schrijver had voor het eerst de eindverantwoording. Iets minder toeschouwers dan
het vorig jaar. Ook de sponsoropbrengsten liepen iets terug. De VV ’s Heer Arendskerke deed het dit
jaar zeer goed. Ze haalden zelfs de halve finale. RCS werd de verdiende winnaar.

Oliebollentoernooi
24 Deelnemers speelden 4 tegen 4 individueel. Kees van Sabben was de organisator. Tim Verrips
werd de winnaar. De poedelprijs was voor Hans Verrips. Na afloop waren er oliebollen en snacks. Het
bleef lang gezellig en druk.

Biljartwedstrijd supporters – voetballers
22 leden namen deel aan de wedstrijden in Heinkenszand. Men moest spelen, tellen of schrijven.
Tussendoor was er tijd voor een drankje en hapje. Het was een spannende strijd. De laatste ronde
beslisten de spelers de wedstrijd. De volgende keer zullen ze het moeilijker krijgen want hun
gemiddelde gaat flink omhoog.

Zaalvoetbalinstuif
De inschrijving verliep moeizaam. 22 Spelers hadden zich voor de inschrijfdatum opgegeven. Toch
werden er 4 teams ingeschreven en de Old Stars. Door blessures de zaterdag ervoor vielen nog een
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aantal spelers af. De organisatoren, Danny en Lennart, hadden de grootste moeite om het
organisatieschema goed af te werken. De Old Stars kwamen deze keer niet aan de bak. Worden ze te
oud? Ondanks de geringe deelname een geslaagd toernooi. We zullen ons als EVC de vraag moeten
stellen: moeten we hiermee doorgaan? De belangstelling het vorig jaar was ook minimaal.

Chinees buffet
Ook hier verliep de inschrijving moeizaam. Slechts 9 voetballers hadden zich opgegeven waarvan er 2
zich op het laatste moment terugtrokken. Deze leden vergeten wel, dat de EVC het volle bedrag moet
betalen aan de Chinees. Dankzij de Old Stars waren er toch nog 23 deelnemers en 1 frites. De Irish
coffee smaakten velen na afloop goed.

Tennis
Dit keer prachtig weer, maar hélaas door vakantie maar 22 deelnemers. Dze keer wel een aantal
nieuwe deelnemers: Mauricio de Spinoza, Petra Goedegebure, Carina Bolle, Jessica Nieuwenhuize.
Prima partijen afgewisseld door iets mindere.
Er werd niet gewerkt met prijzen maar consumptiebonnen. De hapjes vielen er goed in en hopelijk
volgend jaar weer 32 deelnemers.

Biljartwedstrijd supporters - spelers
Deze keer problemen met het aantal spelers i.v.m. vakantie. Ook een nieuwe speler: Jaap Wisse. Een
super partij van Daan Westrate (80 caramboles) kon niet voorkomen, dat de supporters met de winst
gingen strijken.

Stratenvoetbal
Voor de 2e keer was het team uit Heinkenszand de winnaar. Na afloop was het gezellig met de live
muziek. Alleen werd er weinig gebruik van gemaakt.

Afscheidswedstrijd Frank, Marco, Richard
Onder een redelijke publieke belangstelling en een groot aantal oud spelers en trainers werd er
afscheid genomen van Frank, Richard en Marco met een wedstrijd tegen Patrijzen. Na een
achterstand bij de rust, werd er nog gemakkelijk te winnen. De voorzitter bedankte de spelers voor
hun inzet. Daarna was het nog lang gezellig in de kantine.

Familietoernooi
12 Families streden om de bokaal. De familie poortvliet was weer de sterkste. De barbecue na afloop
was weer een groot succes.

Redactie
De redactie van het clubblad en de website (www.arendskerke.nl) is nog steeds op zoek naar leden
die hun steentje willen bijdragen. Herhaaldelijke oproepen hebben geen succes gehad. Ook het aantal
bijdrages aan het clubblad en de website is minimaal te noemen.
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