
 
Veldhoven, 28 oktober 2019 

 
Jaarverslag Marvilde 2018-2019 
Aan het begin van het seizoen telde Marvilde 637 leden (519 mannen en 118 vrouwen), 
onderverdeeld in 152 actieve seniorenleden, 271 actieve jeugdleden, 204 inactieve leden en 14 
mini’s. Aan het einde van het seizoen telde Marvilde 690 leden (548 mannen en 142 vrouwen), 
onderverdeeld in 120 actieve Senioren, 327 actieve Jeugdleden, 229 inactieve leden en 40 mini’s. 
 
Ontwikkeling laatste 3 seizoenen: 

 
 
Hoofdbestuur: 
Voorzitter a.i.     Erwin Zimmerman 
Secretaris      Peter Janssens 
Penningmeester   Peter Verstappen 
Kantinecommissie   Mart Saris 
Sponsorcommissie   Werner Hansems 
Materiaalcommissie   Ton van Lierop 
Evenementencommissie  Martijn Evers 
Jeugdcommissie   Erwin Zimmerman 
 
Competitie 
Aan de verschillende competities werd deelgenomen door 6 senioren- , 25 jeugdteams (19 jongens- 
en 6 meisjesteams) en 1 vrijdagavond damesteam. 
 

Team klasse bijzonderheden 

Marvilde 1 2e klasse   

Marvilde 2 3e klasse   

Marvilde 3 4e klasse kampioen en bekerwinnaar 

Marvilde 4 5e klasse kampioen 

Marvilde 5 6e klasse   

Marvilde 6 6e klasse   

JO19-1 2e klasse bekerfinalist (verloren na penalty's) 

JO19-2 2e klasse voor- en najaarskampioen 

JO19-3 4e klasse   

JO17-1 3e klasse najaarskampioen 

JO17-2 4e klasse   

JO15-1 2e klasse   

JO15-2 5e klasse najaarskampioen 

JO15-3 5e klasse   

JO14-1 2e klasse   

JO13-1 3e klasse voorjaarskampioen en bekerwinnaar 

JO13-2 5e klasse   



JO13-3 5e klasse   

JO11-1 2e klasse najaarskampioen 

JO11-2 5e klasse   

JO10-1 hoofdklasse   

JO10-2 4e klasse   

JO09-1 3e klasse   

JO09-2 4e klasse   

JO09-3 5e klasse voorjaarskampioen 

MO17-1 2e klasse   

MO15-1 2e klasse najaarskampioen 

MO13-1 3e klasse   

MO13-2 3e klasse   

MO11-1 1e klasse   

MO11-2 2e klasse   

VR18+1 1e klasse   

 
Prestaties selectieteams senioren: 
Marvilde 1 speelde een gedegen seizoen in de 2e klasse F. Vanaf het begin was Eindhoven av de grote 

favoriet voor het kampioenschap en dat kwam uiteindelijk ook uit. Marvilde speelde lange tijd mee 

voor plek 2, maar in de laatste wedstrijden werden te weinig punten gehaald en dus resteerde op het 

einde een gedeelde 5e plaats met 2 andere teams. Op doelsaldo eindige Marvilde 1 op de 6e plek. 

Marvilde 2 was in seizoen 17/18 net niet gepromoveerd. In de nacompetitie was Steensel net te 

sterk. In het nieuwe seizoen in de derde klasse werd dus ook verwacht dat meegespeeld kon worden 

om de bovenste plaatsen. Dit lukte echter helaas niet en wist Marvilde 2 maar net de nacompetitie 

voor degradatie naar de 4e klasse te ontlopen.  

De Jeugdcommissie:  
Jeugdvoorzitter        Erwin Zimmerman (afgevaardigde  Hoofdbestuur)  
Vertrouwenspersoon    Mirella Craje     
Technisch Jeugd coördinator   Rob Vollenbroek    
Technisch coördinator meisjesvoetbal Leon van Gerwen    
Hoofdleider JO19 t/m JO16 a.i.   Erwin Zimmerman 
Hoofdleider JO15 t/m JO12      Edwin van den Heuvel 
Hoofdleider JO11 t/m JO8      Jos van de Voort  
Hoofdleider JO7 t/m JO6      Arjan de Waal 
Hoofdleider MO19 t/m MO15     Harry van de Ven 
Hoofdleider MO13 t/m MO11     Tom Bartholomeus 
Communicatie    Evert Geurts 
Scheidsrechterszaken       Jurriaan Haring 
Wedstrijdsecretaris       Harry Hoeijmans 
 
Kantine commissie: 
De kantine heeft weer een uitstekend seizoen gedraaid met 19 mensen onder leiding van Mart Saris. 
Er zijn weer veel activiteiten geweest rondom het voetbal wat bijgedragen heeft aan binding en 
gezelligheid binnen de vereniging. 
Verder is er gehoor gegeven aan de mogelijkheid om met PIN te betalen en is er een camera systeem 
besteld voor bewaking in en rond de kantine. 
  



Sponsorcommissie: 
De commissie heeft zich afgelopen jaar voornamelijk ingezet op de kledinglijn. Er is overgestapt van 
Adidas naar Jako i.v.m. snellere levering, betere prijs, bestellingen gedurende het seizoen mogelijk en 
langer periode van een collectie. Diverse sponsoren zijn bereid gevonden om mee te werken om de 
uitstraling van Marvilde op het peil te brengen die we voor ogen hadden. In het totaal zijn er 15 
kleding-sponsoren bijgekomen afgelopen seizoen. 
  
Totaaloverzicht huidig sponsoren-bestand: 

•                   33 stersponsoren 
•                   63 bordsponsoren 
•                   15 kleding-sponsoren 

 
Materiaalcommissie: 
Op het einde van het seizoen is veld 1 vervangen inclusief nieuwe drainage en beregening, na de 
winterstop zal er langzaam aan op gevoetbald gaan worden door de jongere jeugd.  
Op veld 3 is, na veel en constructief overleg met de gemeente, er verlichting geplaatst en ook hier is 
de beregening en drainage aangepast. De gehele sproei installatie is nu per app bedienbaar. 
Door de nieuwbouw van de kleedkamers was de fietsenstalling aan de krappe kant en deze is 
uitgebreid. Ook is er een ruimte in gebruik genomen (oude massageruimte) voor het 
trainingsmaterieel met onder andere nieuwe ballenkasten per team.  
 
Opening nieuwe kleedkamers: 
Na een klein jaar van hard werken door  vele vrijwilligers en financiële donaties van sponsoren kon er 
op 27 januari feestelijk geopend worden. Voor de wedstrijd Marvilde 1 -RKVVO 1 heeft wethouder 
van Sportzaken Daan de Kort met het jongste Marvilde lid de kleedkamers geopend. Een resultaat 
waar we trots op mogen zijn! Voor komend seizoen zal er een plan gemaakt moeten worden voor de 
renovatie van de oude kleedkamers. 
 
De Evenementencommissie: 
De evenementencommissie heeft een stabiel jaar gedraaid met een mooie activiteitenkalander. 
In de commissie heeft een wisseling plaatsgevonden. Martijn Evers heeft, door drukke privé 
werkzaamheden, zijn voorzitterstaken overgedragen aan Hanneke van Gils. De commissie bestond 
uit: 
Hanneke van Gils (voorzitter), Elly van Kasteren, Clarisse Verheijden, Nikki van Olmen, Kim van 
Wifferen, Marcel de Jonge, Johan van Moorsel, Stef Noordermeer, Michael Creemers, Cornel 
Bartholomeüs en Ed Bartholomeüs. 
 
Een greep uit de activiteiten die hebben plaatsgevonden: 

- Meerveldhovencup 
- Halloween 
- Sinterklaas 
- Fifa 
- Heeze Sylvestertoernooi 
- Carnaval (vooraf een extra middag geweest i.v.m. jeugdprinses Roomske) 
- Scholentoernooi 
- Extern toernooi voor de jeugd JO12 t/m JO19 
- E-kamp 
- Jeugdafsluiting 

 
  



Speler, scheidsrechter en fairplayteam 2018-2019: 
Speler: Max van Avezaath 
Scheidsrechter: Dante Sabel 
Team: Meisje Onder 15 
 
Jubilarissen 2018-2019: 
Dit seizoen waren er 4 jubilarissen te weten: Cor Oosterom, John van Rhee, Erwin van de Meerakker 
en Edwin Slagboom. Deze leden werden op 22 maart 2019 in het zonnetje gezet (Edwin i.v.m. 
trainersopleidingverplichtingen afwezig). Op deze avond werd ook Marian Weber met een bloemetje 
verrast voor haar 25 jarige inzet in de kantine. 
 
Nieuwe commissies 2018-2019: 
 
Technische commissie: 
Aan het einde van het seizoen is er een Technische Commissie (TC) opgericht met de volgende 
personen: Erwin van de Meerakker (afgevaardigde in het bestuur), Tom Vroomen (technisch jeugd 
coördinator), Edwin van de heuvel (afgevaardigde in jeugdbestuur), Anton Jansen en Lennart 
Korewijk. De commissie gaat zorgdragen voor een eenduidig technisch beleid en alle 
voetbaltechnische zaken vallen onder deze commissie. 
De commissie heeft als eerste doelstellingen geformuleerd: 
 

1. Vakbekwame trainers op selectie elftallen 
2. Begeleiding trainers door technisch jeugd coördinator 
3. Sportcultuur binnen vereniging invoeren 

 
Arbitragecommissie: 
Er is een arbitragecommissie opgericht met Jurriaan Haring (voorzitter), Arjan Kerkhof, Cornel 
Bartholomeus en Ad Roos. Er is ook een arbitrageplan gemaakt met de belangrijkste punten hieruit: 
Zorg voor voldoende scheidsrechters op alle thuiswedstrijden, opleiden van scheidsrechters en het 
behalen van het ARAG certificaat op termijn. 
 

Al met al weer een mooi en actief jaar! Laten we er allemaal weer een goed volgend seizoen van 
maken! 
 
Namens bestuur, 
 
 
Peter Janssens 
Secretaris SV Marvilde 


