
 
Veldhoven, 23 november 2020 

 
Jaarverslag Marvilde 2019-2020 
Aan het begin van het seizoen telde Marvilde 716 leden (565 mannen en 151 vrouwen), 
onderverdeeld in 120 actieve seniorenleden, 327 actieve jeugdleden, 229 inactieve leden en 40 
mini’s. Aan het einde van het seizoen telde Marvilde 747 leden (585 mannen en 162 vrouwen), 
onderverdeeld in 156 actieve Senioren, 337 actieve Jeugdleden, 225 inactieve leden en 29 mini’s. 
 
Ontwikkeling laatste 4 seizoenen: 
 

  2019-2020   2018-2019   2017 - 2018   2016 - 2017   

  M V Totaal   M V Totaal   M V Totaal   M V Totaal   

Aantal leden 585 162 747   565 151 716   526 115 641   480 70 550   

Aantal actieve senioren 141 15 156   108 12 120   138 14 152   123 14 137   

Aanal actieve junioren 237 100 337 Excl. Mini's 238 89 327 Excl. Mini's 214 57 271 Excl. Mini's 195 36 231 Excl. Mini's 

Aantal mini's 26 3 29   36 4 40   13 1 14   7 1 8   

Aantal inactieve leden 181 44 225 
Waarvan 156 
kader 183 46 229 

Waarvan 145 
kader 161 43 204 

Waarvan 128 
kader 155 19 174 

Waarvan 89 
kader 

 
Overledenen: 
Op 30 juli is Nick Heister op 34 jarige leeftijd plotseling overleden. Nick was trainer van de mini’s en 
speler van het 8e elftal. 
 

Op vrijdag 31 juli 2020 is op 68 jarige leeftijd Laurens Bazelmans overleden. Laurens heeft zeer veel 

voor onze vereniging betekend in allerlei functies waaronder lange tijd als secretaris. Laurens was lid 

van verdienste. 

Op 20 oktober is Dimph van der Voort op 76 jarige leeftijd overleden, Dimph was jarenlang trouw 
supporter en bezoeker van onze vereniging. 
 

Hoofdbestuur: 
Voorzitter    Erwin Zimmerman 
Secretaris      Peter Janssens 
Penningmeester   Peter Verstappen 
Kantinecommissie   Mart Saris 
Sponsorcommissie   Werner Hansems vervangen lopende het seizoen  

door Rene van Genesen (a.i.) 
Materiaalcommissie   Ton van Lierop 
Evenementencommissie  Hanneke van Gils 
Jeugdcommissie   Bas vd Wiel 
Technische commissie:   Erwin vd Meerakker 
 
Competitie 
Aan de verschillende competities werd deelgenomen door 7 senioren- , 27 jeugdteams (20 jongens- 
en 7 meisjesteams) en er was 1 vrijdagavond damesteam. 
 
Door de abrupte stop van de competities in maart door het corona virus zijn de hele competities niet 
uitgespeeld en zijn hier dus geen kampioenen of bekerwinnaars gekomen. 
 



Bij de jeugd zijn er door de halve competities die daar gespeeld worden 2 najaarskampioenen te 
weten de JO19-1 en JO10-2 
Prestaties selectieteams senioren: 
Marvilde 1 

In het seizoen 19/20 heeft 17 wijdstrijden mogen spelen in de 2e klasse F. Het begin was aarzelend 

met 7 punten uit de eerste 6 wedstrijden. Daarna werd de opwaartse lijn ingezet en werden in de 

volgende 10 wedstrijden 24 punten gehaald (3x gelijk rest winst). EFC was toen al zeven punten 

uitgelopen en leek op het kampioenschap af te stevenen. Marvilde was een prima nummer 2 in de 

stand (3 punten voorsprong op nummer 3 Mierlo Hout). In de laatste wedstrijd vóór de coronastop (8 

maart) had de 2e periode binnengehaald kunnen worden, maar daarvoor had het moeten winnen 

van Hilvaria. Het werd een 1-1 gelijkspel en dus ging deze periode naar EFC (1e was gewonnen door 

RKVVO). 

Marvilde 2 

In de competitie van Marvilde 2, 3e reserve klasse, waren Brabantia en Trinitas Oisterwijk de betere 

teams. Zij leken dan ook om het kampioenschap te gaan strijden. Marvilde deed goed mee in de 

strijd om de derde plaats en dus een plek in de nacompetitie. Voor Marvilde 2 stopte de competitie 

na de wedstrijd op 8 maart na 13 gespeelde wedstrijden op een 4e plek (qua verliespunten 3e) met 26 

punten. 

De Jeugdcommissie 2019 – 2020:  
Jeugdvoorzitter        Bas vd Wiel  
Vertrouwenspersoon    Hanke Bertram en Sandy Groenendaal-Verbeek   
Technisch Jeugd coördinator   Tom Vroomen 
Technisch coördinator meisjesvoetbal Leon van Gerwen    
Hoofdleider JO19 t/m JO16.   Edwin van den Heuvel 
Hoofdleider JO15 t/m JO13      Jos van de Voort 
Hoofdleider JO12 t/m JO11      Bas van de Wiel 
Hoofdleider JO10 t/m JO9  Remco Wijnands 
Hoofdleider JO8 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: 
Helaas moest de kantine in maart dicht vanwege het Corona virus, tot aan de sluiting draaide de 
kantine zeer goed met de bij Marvilde horende gezelligheid. Vooral de zaterdagen kende een grotere 
drukte en daarbij behorende omzet, ook de evenementen werden druk bezocht. 
De personele bezetting is met enkele personen uitgebreid. 
 
Sponsorcommissie: 
Het Corona-virus had natuurlijk ook flinke invloed op de activiteiten van de Sponsorcommissie. Vanaf 

medio maart hebben we onze sponsors niet meer kunnen ontvangen in het sponsorhome en ook de 

jaarlijkse sponsordag heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Ondanks dat meerdere sponsoren 

financieel hard geraakt werden door het virus viel het aantal opzeggingen mee. Het aantal 

kledingsponsors steeg zelfs explosief. Een duidelijke bevestiging dat de eerder gemaakte keuze om 

een eigen kledinglijn op te starten een hele goede is geweest. Het aantal kledingsponsors zal in 2020-

2021 naar verwachting verder blijven stijgen, en er zal gewerkt worden om ook een aantal nieuwe 



ster- en bordsponsors te kunnen binden. Heel mooi nieuws is dat Erwin van Kasteren zich voor nog 

eens 3 jaar als Hoofdsponsor aan Marvilde zal verbinden.  

Werner Hansems is gedurende het seizoen gestopt als voorzitter van de SC vanwege zijn te drukke 

werkzaamheden en is AD interim opgevolgd door René van Genesen. René zal tijdens ALV 2020 

voorgedragen worden als voorzitter van SC. Verder is in de persoon van Daniëlle van Lieshout de 

commissie weer verder uitgebreid. 

Totaaloverzicht sponsoren-bestand: 30 stersponsoren (een afname van 3 sponsors t.o.v. vorig jaar),  
59 bordsponsoren (gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar), 39 kleding-sponsoren (een stijging van 24 stuks 
t.o.v. vorig jaar) 

Renovatie bestaande kleedkamers: 
In april is er gestart met de renovatie van de bestaande kleedkamers. Door de corona maatregelen 
(stilleggen van competities en niet meer mogen douchen na trainingen) zijn alle geprivatiseerde 
kleedkamers en aanliggende ruimten in 1 fase gerenoveerd. Bij de start van de trainingen en 
competities was alles gereed en is het hele complex voor zien van representatieve kleedlokalen. Het 
project is mede door inzet van vrijwilligers binnen het vooraf opgestelde budget gerealiseerd. 
 
De Evenementencommissie: 
De evenementencommissie bestond uit; Hanneke van Gils (voorzitter), Kim van Wifferen, Marcel de 
Jonge, Johan van Moorsel, Stef Noordermeer, Michael Creemers, Cornel Bartholomeüs,  Ed 
Bartholomeüs, Patricia Hendriks, Elly van Kasteren, Clarisse Verheijden en Nikki van Olmen.  
 
Aan de activiteitenkalender zijn onder andere de jeugddisco en pub-quiz toegevoegd. 
 
Door de coronamaatregelen konden enkele evenementen niet of in aangepaste vorm doorgaan. 
Een greep uit de activiteiten die hebben plaatsgevonden:  
- Meerveldhovencup 
- Halloween (2019) 
- Sinterklaas  
- Heeze Sylvestertoernooi  
- FIFA 
- Carnaval  
- E-kamp ( geen overnachting maar wel een leuke dag) 
- Jeugdafsluiting 
 
Helaas konden het scholentoernooi en het extern toernooi voor de jeugd niet doorgaan.  
Ook konden de speler, scheidsrechter en fairplayteam voor seizoen 2019-2020 niet gekozen worden 
door het afbreken van de competitie. 
 
Technische commissie: 
Een eerste volledige seizoen waarin de technische commissie is gestart. Alle doelstelling zijn in 
voorliggende periode geformuleerd en geïntroduceerd binnen de vereniging. 
Een aantal doelstellingen is voortvarend ingevuld:  

1. Diverse nieuwe, vakbekwame trainers aangesteld 
2. Techniek training voor de jeugd is gestart 
3. Begeleiding van de selectie elftallen door technisch coördinator 

  



Natuurlijk zijn veel overige zaken welke zijn opgenomen in het technisch jeugdbeleidsplan vanwege 
de coronacrisis in een vroeg stadium in de ijskast beland. Wel is de technische commissie in maart 
begonnen met de eerste opzet van de indeling voor het nieuwe seizoen. 
  
Aan het einde van het 1e seizoen heeft Erwin van de Meerakker besloten om uit de technische 
commissie te stappen. De doelstelling die geformuleerd zijn blijken lange termijn doelstellingen te 
worden waaraan Erwin zich niet voor langere tijd aan wilde binden. De technische commissie is 
daarom in zijn geheel onderdeel geworden van de jeugdcommissie. 
 
Jubilarissen 2019-2020: 
Dit seizoen waren er 5 jubilarissen te weten: Han Burghouts, Arie Eeftink, Marco van Essen, Stef 
Noordermeer en Marcel Rutten. Deze leden zijn helaas door corona niet gehuldigd kunnen worden. 
Als er weer activiteiten georganiseerd mogen worden zal er snel een geschikte datum vastgesteld 
gaan worden om de jubilarissen alsnog in het zonnetje te zetten. 
 
 

Door de corona was seizoen 2019-2020 erg bijzonder. Maar daar waar we als vereniging zaken 
binnen de maatregelen konden doen gingen deze goed. Al met al kunnen we daarom als Marvilde 
toch met tevredenheid op het seizoen terugkijken voor wat betreft zaken welke binnen onze eigen 
mogelijkheden lagen. Hopelijk komt er snel een einde aan deze onzekere periode zodat we iedereen 
weer met plezier kunnen laten voetballen! 
 
Namens bestuur, 
 
Peter Janssens 
Secretaris SV Marvilde 


