Jaarverslag seizoen 2008/2009 VV ’s-Heer Arendskerke
Bestuur
Tijdens de ALV werden R. Kloet en J. Beenhakker herkozen. R. Nagelkerke en M. Jansen traden ook
toe tot het hoofdbestuur. R. Nagelkerke is tevens de nieuwe wedstrijdsecretaris. M. Jansen doet de
ledenadministratie.
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Frits Bolle
Jan Loopik (voorzitter)
Bram Wissekerke (penningmeester)
Peter Wijts (secretaris)
Marco Jansen (ledenadministratie)
Wim Aalbregtse
Jan Beenhakker
René Kloet
Rinus Nagelkerke (wedstrijdsecretaris)

Aftredend
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011

Algemene ledenvergadering
Een iets betere opkomst bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op donderdagavond
9 oktober 2008 ten opzichte van vorig jaar. Naast het bestuur waren er 27 leden aanwezig en 3 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.
 Contributie inkomsten is toegenomen i.v.m. het grote aantal jeugdleden
 Opbrengst evenementencommissie is aanzienlijk hoger dan begroot.
Overlijden
Op 15 februari 2009 is oud Arendskerke trainer Piet Simpelaar overleden. Op 24 augustus 2009 is
Arendskerke lid en oud jeugdtrainer Arjaan van de Kreeke overleden.
Southampton
In het weekend van 16-17-18 januari 2009 werd er een reis georganiseerd naar Southampton. Er
werd onder meer een bezoek gebracht aan een wedstrijd van de "the Saints" (Southampton FC) waar
Jan Poortvliet (broer van onze huidige trainer Paulus) toen nog coach was. Daarnaast werkte de
selectie een training af op het trainingscomplex van Southampton.
Medewerkeravond
De jaarlijkse medewerkeravond van 2008/2009 werd gehouden op 4 april 2009.
Amstel-voetbalclinic
Op donderdag 23 april 2009 werd op het sportpark 's-Heer Arendskerke een voetbalclinic gehouden
(onder uitstekende weersomstandigheden) voor de senioren en de oudste jeugd van Arendskerke.
Speciale gast was Soufiane Touzani die wordt gezien als de grondlegger van het Freestyle voetbal.
Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi
Patrijzen was in 2008 de winnaar van het Rabobank Kerstzaalvoetbaltoernooi. Arendskerke kwam niet
verder dan de 18e plaats.
Vandalisme
In september 2008 was Arendskerke het slachtoffer van vandalisme. De dug-outs en een aantal
reclameborden werden beklad. Inmiddels is de schade weer hersteld. De daders zijn nooit gepakt.

Jaarverslag seizoen 2008/2009 VV ’s-Heer Arendskerke
Pagina 1 van 4

Sophia kinderziekenhuis
Op woensdagmiddag 26 november 2008 heeft de jeugd van Arendskerke een cheque van €950,overhandigd aan het Sophia Kinderziekenhuis. Het bedrag was bij elkaar geschoten tijdens de penaltysponsor-bokaal op zaterdag 14 juni 2008.
Fair-Play cup
Arendskerke is op de 3e plaats geëindigd in de Ko de Winter fair-play cup 2007/2008.
Kantine
De gehele kantine (incl. bestuurskamer, keuken, toiletten en entree) zijn voorzien van nieuwe
vloertegels. Ook is er nieuw meubilair voor de bestuurskamer gekomen. Verder is er een nieuwe
geluidsinstallatie aangeschaft.
Jeugdtrainer
Naar jaren lang zoeken heeft Arendskerke weer een jeugdtrainer in de persoon van Jaap de Ridder.
Jaap is het verleden ook actief geweest als hoofdtrainer van Arendskerke.
Verzorger
Adri Lentjes is de nieuwe verzorger van ’s-Heer Arendskerke. Hij volgt daarmee Corina Tange op.
Sportief gezien
Paulus Poortvliet was ook in het seizoen 2007/2008 hoofdtrainer van Arendskerke. Aan het einde van
het seizoen kwam Arendskerke net weer te kort voor een plaats in de nacompetitie
Bij de jeugd waren het de F2 en E2 die zich voorjaarskampioen mochten noemen.
Leden aantallen
Bij de jaarwisseling heeft Arendskerke 206 spelende leden. Arendskerke is in haar bestaan nog nooit
zo groot geweest. Van de leden zijn er formeel 132 jeugdspelers en 74 senior. Onder de jeugdspelers
zijn er een aantal die eigenlijk nog onder de (A) jeugd vallen maar reeds bij de senioren spelen. In
oktober 2009 is het aantal leden weer iets afgenomen.
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Jaarverslag Evenementencommissie 2008/2009
Op een waardige manier werd afscheid genomen van onze secretaresse Ineke van de Klooster. Zij
werd opgevolgd door Arianne Janse. Een nieuwe laptop werd aangeschaft voor de muziek. Er werden
voorbereidingen getroffen voor het 80 jarig jubileum.
Loterij
Dit jaar weer een wedstrijdverloting tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal dankzij de
medewerking van Dennis Goedegebure en Mark Tange.
Rad
Dankzij de medewerking van verschillende sponsors konden we aantrekkelijke radjes draaien.
Verschillende commissieleden verleenden hun medewerking.
Mossel/sparerib avond
Een record aantal deelnemers was aanwezig. Ina Nagelkerke met haar medewerkers hadden het
uitstekend voor elkaar.
Kerstbakkenactie
Weer een recordopbrengst. Deze keer werd ook Goes bezocht. Bloemisterij Wisse had het weer prima
geregeld. 25 Vrijwilligers waren actief.
Veteranentoernooi
4 Teams streden een sportief toernooi. Winnaar werd Luctor. Het was lang gezellig in de kantine.
Kersttoernooi
Voor de eerste keer met twintig teams. Dit jaar een verrassende winnaar n.l. Patrijzen.
Organisatorisch zat alles goed in elkaar. Voor de eerste keer werden jeugdspelers ingezet als klokkers.
Oliebollentoernooi
19 Deelnemers waren aanwezig voor een koud oliebollentoernooi. Eigenlijk waren de velden
onbespeelbaar maar Gert Bakker bracht uitkomst met zijn sleepbord. Winnaar werd Hubert van
Sabben.
Zaalvoetbalinstuif
Een spannend en sportief toernooi met veel doelpunten. Na afloop geen Chinees buffet i.v.m. te
geringe opgave.
Biljarten
Voor de eerste keer 2 avonden. Eén van de avonden was minder gelukkig gekozen. Toch kunnen we
terugzien op geslaagde avonden.
Koninginnedag
Onder stralende weersomstandigheden een geslaagde dag. Samen met de Oranjevereniging werd de
zeskamp georganiseerd.
Familietoernooi
16 deelnemende families streden om de eer. Na afloop was ook de barbecue een succes even als het
optreden van de DJ.
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Jaarverslag sponsorcommissie 2008/2009
Tot de commissie traden toe: Piet van der Meer, Rinus Nagelkerke, Bram Wissekerke en Arianne
Janse. Voorzitter bleef Martin Corstanje.
Een grootse happening was de uitreiking van de jeugdtenues in ’t Klokuus. Een aantal nieuwe
reclameborden werden geplaatst. Een aantal nieuwe adverteerders verscheen in het clubblad.
Verder werd gewerkt aan “De Perfecte Score”. Een informatieblad voor nieuwe sponsors en
adverteerders. Eveneens werd het aantal totaal pakketten uitgebreid met een banner op de website.

Jaarverslag Jeugdbestuur 2008/2009
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die georganiseerd zijn door de jeugdcommissie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arendskerke jeugdtoernooi voor E- en F-pupillen
Herfstactiviteit
Sinterklaas
Kerstzaalvoetbaltoernooi
Overhandiging cheque Sophia-kinderziekenhuis (sponsorgeld penaltybokaal)
Nieuwjaarloterij
Zwemmen in de Roompot
Carnaval
Bezoek aan wedstrijd Feyenoord - Groningen
Deelname diverse toernooien door alle teams
Penaltybokaal
Jeugdkampen
JVOZ voetbalkamp
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