Jaarverslag seizoen 2007/2008 VV ’s-Heer Arendskerke
Bestuur
Tijdens de ALV werden Wim Aalbregtse, Adrie Schrijver en Peter Wijts herkozen. Bram Wissekerke is
aangesteld als de nieuwe penningmeester. In december heeft Adri Schrijver zijn bestuursfunctie
neergelegd.
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
René Kloet
Jan Beenhakker
Jan Leijs
Bram Wissekerke
Frits Bolle
Jan Loopik
Wim Aalbregtse
Vacant
Peter Wijts

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

2008
2008
2008
2009 (penningmeester)
2009
2009 (voorzitter)
2010
2010
2010 (secretaris)

De ledenadministratie is in handen van Marco Jansen.
Algemene ledenvergadering
Een mindere opkomst bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op donderdagavond 4
oktober 2007 ten opzichte van vorig jaar. Naast het bestuur waren er 23 leden aanwezig en 10 leden
hadden laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.
Het financiële verslag wordt vastgesteld door zowel de ALV als de kascontrolecommissie.
 We zijn geëindigd met een positief saldo.
 Totale lasten zijn iets hoger, maar met name de baten zijn veel hoger dan begroot.
 Omzet kantine is prima te noemen.
Overlijden
Op 29 mei is oud-1e elftalspeler van VV Arendskerke Ko Baijens overleden.
Medewerkeravond
De medewerkeravond van 2007/2008 werd gehouden op 12 april 2008.
Bijzondere leden
Jan van de Klooster kreeg tijdens de “einde-seizoen” bijeenkomst op donderdag 5 juni de VVAclubspeld uitgereikt.
Einde seizoen
Peter Kamstra nam na vele jaren afscheid als lid van de sponsorcommissie. Jarno van de Kreeke
beëindigde zijn voetbalcarrière bij Arendskerke en vetrok naar Yerseke om daar te gaan voetballen.
Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi
SSV’65 wist in 2007 het Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi op haar naam te zetten. Arendskerke
werd uiteindelijk 15e.
Kantine
De kantine van de VV Arendskerke heeft een enorme facelift gekregen. Met dank een aan groot aantal
vrijwilligers die er heel veel uren vrije tijd in hebben gestoken.
Sophia kinderziekenhuis
Op 19 december werd door de VV Arendskerke een cheque van € 850,- overhandigt aan het Sophia
Kinderziekenhuis. Dit bedrag was in juni 2007 tijdens de sponsor-penalty-bokaal door de VVA jeugd
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bij elkaar geschoten. In het kader van ons amateur-partnerschap met Feyenoord heeft het
jeugdbestuur besloten om dit bedrag te schenken aan het Sophia Kinderziekenhuis.
Feyenoord
Een delegatie van Arendskerke deed op 6 juni 2008 mee aan het Feyenoord supporterstoernooi met
als hoogtepunt een wedstrijd in de Kuip.
Op 15 juli speelden Arendskerke spelers Egbert Blok en Hubert van Sabben mee tijdens een wedstrijd
Groot Goes – Feyenoord.
Sportief gezien
Paulus Poortvliet was in het seizoen 2007/2008 hoofdtrainer van Arendskerke. Aan het einde van het
seizoen kwam Arendskerke net te kort voor een plaats in de nacompetitie
Bij de jeugd aan aantal kampioenen. D2, E1 en E2 pakten de najaarstitel. F1 was kampioen van de
voorjaarsreeks.
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Jaarverslag Jeugdbestuur 2007/2008
Het afgelopen seizoen is goed verlopen er stonden weer genoeg activiteiten op het programma.
Ook hebben we afscheid genomen van twee trouwe Arendskerke leden in de jeugdcommissie. Kees
van Sabben is gestopt met het jeugdbestuur en Willy Loopik is na jaren trouwe dienst in het
jeugdhome er ook mee gestopt. Beide plaatsen zijn ingevuld door Marco Goedegebure
(jeugdsecretaris) en Jacco de Feijter(jeugdhome beheerder).
Het ledental stijgt nog steeds zeker bij de F-pupillen zitten we zeker goed in onze leden ook door vele
leden uit s’Heer-Hendrikskinderen.
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die georganiseerd zijn door de jeugdcommissie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augustus 2007- jeugdtoernooi E en F
Herfstactiviteit 2007 spelencircuit
Sinterklaas 2007
Kerstvoetbaltoernooi
Overhandiging cheque Sophia-kinderziekenhuis (sponsorgeld penaltybokaal)
Nieuwjaarloterij
Carnaval 2008
Feyenoord - NEC 2008.
Deelname diversen toernooien alle teams 2008
Penaltybokaal 2008
Jeugdkampen 2008
JVOZ voetbalkamp 2008
Toernooi E- en F-pupillen 2008
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Jaarverslag Evenementencommissie 2007/2008
Veteranentoernooi
6 Teams streden voor de overwinning op een prachtige vrijdagavond. Voor de tweede keer was VVA
de sterkste. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Het was nog lang gezellig in de kantine.
Mosselavond
Deze keer was er gekozen voor mosselen en spareribs. Bijna 60 deelnemers waren er aanwezig. De
jongere deelnemers kozen vooral voor de spareribs, terwijl de ouderen zich de mossels goed lieten
smaken. Zeker voor herhaling vatbaar.
Kaartavond 30 november
Twintig deelnemers bezochten deze eerste activiteit. De EVC had gezorgd voor warme en koude
hapjes. Er werden verschillende kaartspelen gespeeld. Het was erg gezellig.
Kerstbakkenactie
Bijna 30 vrijwilligers hielpen mee als kerststukjes verkopers. Heel de kantine stond vol met 38
verschillende kerststukjes , verzorgt door Bloemisterij Wisse uit Heinkenszand. Na afloop was er voor
iedereen snert en oliebollen. Wederom was er een recordopbrengst.
RABO-kerstzaalvoetbaltoernooi
De nieuwe commissie bestaande uit: Adrie de Jonge, Peter Wijts, Marco Goedegebure, Frank
Goedegebure en André Tange kunnen terugzien op een geslaagd toernooi. De opzet was deze keer
een klein beetje anders. Het hele tournooi werd namelijk in drie hallen gespeeld.
Kaartavond 28 december
Weer waren er 20 deelnemers. Deze keer was het jeugdhome ingericht als kaartwalhalla. De koude
hapjes waren verzorgd door de EVC.
Oliebollentoernooi
25 Spelers hadden zich opgegeven voor het 4 tegen 4 individueel oliebollentoernooi. Het was
schitterend weer en het trainingsveld was prima bespeelbaar. Na afloop was de prijsuitreiking in het
jeugdhome. Winnaar werd Paulus Poortviet met als 2e Corneel Stevens. Voor de 3e prijs vond er een
driekamp plaats tussen Vincent Nagelkerke, Pascal Beeke en Wouter de Kort. Zij moesten een
spelletje airhockey spelen. Wouter werd de overtuigende winnaar. De poedelprijs was voor Lennart
Westerweele.
Biljarten
Om verschillende redenen veel afzeggingen. Deze keer moesten de supporters het onderspit delven.
Dit kwam door het hoge gemiddelde de vorige keer.
Zaalvoetbalinstuif
Een stroeve start: geen scheidsrechters, verschillende spelers te laat of afwezig, geen
wedstrijdprogramma. Bij verschillende wedstrijden was het bijzonder spannend. Toch hoefden de
invalscheidsrechters weinig op te treden. Eén scheidsrechter floot zelfs “zonder fluit”. Het winnende
elftal bestond uit: Egbert Blok, Mark Hout, Jasper van den Berg, Wim Capello, Jan Willem Maris en
Bart Slotboom.
Chinees buffet
28 deelnemers hadden zich opgegeven. Hélaas 4 deelnemers niet aanwezig. Kosten voor de EVC. De
aanwezigen genoten van een heerlijke maaltijd.
Ophalen rommelmarkt
Met 2 tractoren (Adriaan Tolhoek en Gert Bakker) werd het dorp en Eindewege afgestroopt. De
spullen werden in kisten bij Rien Tolhoek opgeslagen. Het leek iets minder dan vorig jaar.
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Koninginnedag
Het weer werkte dit jaar niet mee. Dit was duidelijk te merken aan het aantal toeschouwers. Echter
niet aan het aantal deelnemers. Fanatiek werd er gestreden om de hoogste eer. Samen met de
Oranjevereniging kunnen we terugzien op een geslaagde middag.
Biljarten
Deze keer een geringe deelname. De datum was deze keer niet zo goed gekozen. Wederom winst
voor de spelers. Weinig deelnemers haalden hun gemiddelde.
Tennistoernooi
Het bleef voor de eerste keer bijna de hele dag droog tijdens de wedstrijden. Veel dezelfde gezichten,
alleen Wim Capello deed voor de eerste keer mee. Een gezellige dag mede dankzij Jannie en Frank
Verwei en onze Joop, die zijn bardienst uitstekend vervulde.
Rommelmarkt
Op vrijdag en zaterdag waren er zeer veel vrijwilligers actief. De ravitaillering werd uitstekend
verzorgd door Peter de Koster. Peter Kamstra slaagde er bij het OPBOD in weer een groot bedrag
binnen te praten. Na afloop werd er bruto een record bedrag geteld.
Dank zijn we in het bijzonder verschuldigd aan Rien Tolhoek en Leo Marinissen.
Familietoernooi.
Nieuw organisatiecomité. Een pittige vuurdoop gezien het aantal medewerkers van de EVC. Het was
fantastisch weer met een sportieve sfeer. Eindoverwinnaar werd de familie Adema met wel erg goede
introducés. De sportiviteitprijs was voor de familie van Sabben.
De BBQ was weer uitstekend verzorgd door de Slager op Wielen. Nico Kuyer zorgde voor de muzikale
inbreng.
Een geslaagde dag.
Het afgelopen seizoen werden verschillende activiteiten door een werkgroep georganiseerd o.a.
RABO-toernooi, zaalvoetbalinstuif, Koninginnedag, familietoernooi. We zijn niet meer zo afhankelijk
van één persoon. De werkgroepen hebben bewezen met succes een activiteit te kunnen organiseren.
Ook de jongeren: Lennard, Danny en Wim hebben hun waarde bewezen. Bovendien heeft de
commissie laten zien ook zonder de voorzitter goed te kunnen functioneren. In het bijzonder het Rad
van Avontuur werd heel goed opgevangen.
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