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Jaarverslag  

In het hieronder volgende jaarverslag blikken we terug op de gebeurtenissen in de vereniging 

Merefeldia tijdens het reeds achter ons liggende verslagjaar 2020-2021.   

  

  

Bestuursactiviteiten    

In de periode 2020-2021 heeft het bestuur zich met name beziggehouden met de perikelen rondom 
covid-19. Na de ledenvergadering van 23 april 2021 zijn Henk Geraats, Jan van Nierop en Frans Duits 
verkozen tot bestuursleden tot een periode van 3 jaar. Kevin Bax had aangegeven niet meer door te 
gaan. Door moverende redenen heeft hij nog een jaar kunnen aanblijven als secretaris.  
 Verder is er in deze periode druk gezocht naar een voorzitter voor de jeugdcommissie. Deze 
is door het bestuur gevonden. Joost Scheijven is halverwege het seizoen aangesloten bij het 
kaderteam. 
   

  

Overleden    

In het verslagjaar 2020-2021 is Jan Janssen ons ontvallen. Na de reguliere datum van de 

ledenvergadering is ons erelid Jan Teunissen ontvallen. In 2022 is Theo Greijmans overleden.   

   

Jubilea    

In dit seizoen zijn geen jubilarissen gehuldigd. Dit in verband met coronamaatregelen. Wanneer de 

maatregelen vervallen zal Merefeldia alle nog niet gehuldigde jubilarissen uitnodigen voor een 

gezellige avond. 

    

   

Voetbalzaken (onder verantwoordelijkheid van Joep Gommans en Frans Feijen (senioren) en Joost 

Scheijven (junioren))    

  

Senioren  

Seizoensverloop 

Door Covid-19 en de maatregelen van de overheid hebben er weinig wedstrijden plaatsgevonden in 

het seizoen 2020/’21. De competities zijn halverwege oktober stilgelegd. Op dat moment waren er 

drie bekerwedstrijden en vier competitieronden gespeeld. De KNVB heeft diverse scenario’s 

uitgewerkt om de competities nog te kunnen hervatten, maar na de versoepelingen van de overheid 

was het tijdsbestek te kort. Alleen de jeugd t/m 18 jaar heeft in de maand juni nog vier zaterdag 

kunnen voetballen in het kader van de Regiocup. De resultaten in de competities zijn komen te 

vervallen, waardoor er geen promotie/degradatie heeft plaatsgevonden. 

 

In cijfers 

Merefeldia is bij de senioren het seizoen gestart met elf seniorenteams in diverse categorieën: zes 

herenteams, een vrouwenteam, twee veteranenteams heren, een veteranenteam vrouwen en een 

walking footballteam. Dit aantal is gelijk aan het seizoen ervoor. Bij de jeugd zagen we wel een lichte 



afname in het aantal ingeschreven teams. 21 jeugdteams werden aangemeld, waarvan drie 

meisjesteams in de samenwerking met Eindse Boys. Dat is één team minder dan het vorige seizoen. 

 

Technisch 

In de jaargang 2020/’21 zijn er een viertal trainers onder contract. André Boessen (hoofdtrainer 

selectie), Ruud Sniekers (assistent-trainer selectie), Rob Ramaekers (trainer/coach VR1) en Louis van 

Hoof (trainer/coach JO19-1). Miguel Banos functioneerde als hoofd jeugdopleiding. 

 

Organisatorisch 

Voetbalzaken scheidt senioren van jeugd, waaronder bij beide pijlers op technisch en organisatorisch 

vlak prestatief en recreatief wordt gesplitst. Daarnaast wordt bij zowel het senioren- als jeugdvoetbal 

mannen/jongens onderscheiden van vrouwen/meisjes. Tijdens het seizoen 2020/’21 zijn we erin 

geslaagd verder invulling te geven aan de diverse commissies. 

  

  

  

Jeugd  

Seizoen 2019-2020 hadden we 22 teams, in het seizoen 2020-2021 21 teams waaronder 3 

meidenteams samen met Eindse Boys. Het werven en behouden van jeugdleden blijft een belangrijk 

thema voor de komende jaren.  

Het bestuur geeft veel aandacht aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers. De leiders en trainers 

kunnen gebruik maken van Vton. Dit is een trainingsprogramma op mobiele telefoon, tablet en 

computer dat uitgewerkte trainingen aanbiedt, toegesneden op de leeftijdsgroep. De eerste 

ervaringen hiermee zijn positief en we zien dat het programma steeds meer wordt gebruikt.  

 

Bemensing jeugdcommissie  

Doordat er weer een jeugdcommissie is opgestaan wordt de jeugd ook weer vertegenwoordigt in het 

bestuur en kader van Merefeldia. De jeugd staat daarmee weer hoog op de agenda binnen 

Merefeldia en de jeugdcommissie heeft ook de volle steun vanuit het dagelijks bestuur. 

Het afgelopen jaar is de bezetting binnen de jeugdcommissie toegenomen. De jeugdcommissie 

bestaat uit 7 leden. Andre Rudolph, Joost Scheijven, Jordy Jeurninck, Wiek Vaes en Marcel Peerlings 

richten zich op de jongensteams en Thijs Douven en Lotte Geraats richten zich met name op de 

meidenteams en de samenwerking met Eindse-Boys op dit gebied.  Het afgelopen seizoen is Miguel 

Banos gestart als Hoofd Jeugdopleiding (HJO). Miguel richt zich met name op het ontwikkelen en 

behouden van trainers/coaches en het ontwikkelen van alle spelers van Merefeldia.  

De focus lag afgelopen seizoen toch nog te veel op het brandjes blussen in plaats van de 

doorontwikkeling van onze jeugd. Mede door drie coördinatoren kan de HJO werken aan het doel om 

elke speler de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en met plezier te voetballen. De 

jeugdcommissie stimuleert de vrijwilligers om gediplomeerd trainer te worden. Er zijn daarvoor 

diverse cursussen en opleidingen in de aanbieding. Verder heeft de jeugdcommissie in samenwerking 

met de HJO een jeugdplan opgesteld hetgeen iedereen kan inzien indien gewenst. Met ingang van 

het nieuwe seizoen (waar we nu al mee bezig zijn met het indelen van teams) zal het jeugdplan 

verder worden uitgewerkt en zullen we onze schouders er onder moeten zetten.  

Hier zullen ook regels en voorwaarden aan spelers/ouders/leiders/trainers gesteld worden die 

nageleefd dienen te worden. Zonder dit kunnen we Merefeldia niet naar een hoger niveau tillen en 

spelers en speelsters opleiden voor het eerste team. 

Op dit moment hebben circa 230 jongens en meisjes aangegeven om door te willen gaan in het 

komende seizoen. Totaal zou dit uitkomen op ca 18 jeugdteams.  



Kortom, er is binnen de jeugd nog genoeg werk te verrichten, handjes en ideeën zijn van harte 

welkom. Je kunt deze handjes en ideeën kenbaar maken bij het jeugdbestuur of via onze mail 

jeugdzaken@merefeldia.nl . 

  

  

Financiële zaken (onder verantwoordelijkheid van Frans Duits)    

Voor meer informatie wordt verwezen naar het afzonderlijke jaarverslag 2020-2021; financiële zaken.   

  

   

Kascontrolecommissie    

Deze commissie heeft tot taak de jaarlijkse controle van de financiële bescheiden van de vereniging 

en advisering aan de jaarlijkse ledenvergadering ten aanzien van het door het bestuur gevoerde 

financiële beleid. Tijdens het verslagjaar zijn Louis Boonen, Maikel Hermans en Paul van Berlo lid van 

de kascontrolecommissie.    

   

  

Voorzieningen (onder verantwoordelijkheid van Frans Duits)   

Na een voortvarende start werd de competitie 2020/2021 alweer snel stilgelegd door de van 

overheidswege ingestelde Corona maatregelen.  

Het was al snel duidelijk dat een normaal seizoensverloop er niet in zat. Wel werden alle 

mogelijkheden aangegrepen om zoveel mogelijk buiten te kunnen sporten door binnen de geldende 

regels trainingen te laten doorgaan zowel voor senioren als jeugd.  

Voor de vrijwilligersploeg gingen de wekelijkse activiteiten gewoon door. 

Door het wegvallen van wedstrijden kon extra aandacht worden gegeven aan het herstel van de 

velden en het verder opknappen van de buitenruimte. 

Voor wat betreft de binnenruimte werd de laatste hand gelegd aan de renovatie van de kantine en 

bestuurskamer. Dankzij de gulle bijdragen van enkele sponsors in natura beschikt Merefeldia nu over 

een mooie bestuurskamer en gezellige kantine waarin we onze gasten kunnen ontvangen. 

In de aanloop naar het seizoen 2021/2022 zijn een aantal klussen ter hand genomen die normaal wat 

minder aandacht krijgen: 

• controle legionella 
• controle EHBO middelen 
• controle brandblussers 
• controle CV ketels 
• service beurten gebruiksgereedschappen  
• opruimen en afvoeren overbodige kleding etc. 

 

Iedere maandag en vrijdag is een aantal vrijwilligers actief om onze accommodatie “up to date” te 

houden en verbeteringen aan te brengen. 

Met hun inbreng en vakmanschap vormen ze een stevige basis voor het goed kunnen functioneren 

van onze club.  

Hoed af voor hun inzet !!!  

  

  

Clubhuis (onder verantwoordelijkheid van Louis Boonen)    

Ook in het seizoen 2020-2021 heeft de kantine een wisselend seizoen gekend. Door covid-19 zijn er 

meerdere perioden geen activiteiten geweest en was zodoende de kantine ook gesloten. Nadat de 
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kantine weer open kon is er een keurige omzet gedraaid door de hardwerkende vrijwilligers onder 

leiding van kantinemanager Louis Boonen. Op een donderdagavond is de gezelligheid inmiddels ook 

weer helemaal terug.  

   De kantine wordt sinds kort beveiligd door een alarmsysteem. Een andere ontwikkeling van 

dit seizoen is dat de kantine via een sponsor wordt schoongemaakt. 

   

   

Aanbod (onder verantwoordelijkheid van *VACANT*)    

Door Covid-19 hebben er vrijwel geen activiteiten plaatsgevonden. De activiteitencommissie heeft 

zodoende ook besloten om geen activiteitenjaarplanning te maken.  De commissie mist een 

voorzitter die het overzicht bewaakt en met goede energie ervoor kan zorgen dat de commissie weer 

activiteiten gaat organiseren. 

  Alleen eind augustus vond er een seizoensopening plaats. Dirk Driessen, Daan Kessels en Dirk 

Pellemans hebben deze voor de senioren georganiseerd.  

  

   

Sponsorzaken (onder verantwoordelijkheid van Niels Boelaars)   

De sponsorcommissie kan ondanks de pandemie spreken van een succesvol jaar. De commissie heeft 

enkele successen welke goede uitgangspunten bieden voor het aankomende seizoen. 

 

Professionalisering 

De sponsorcommissie heeft tijdens de lockdowns niet stil gezeten. Om de continuïteit van de 

commissie te verbeteren is er een jaaragenda opgesteld. Op deze manier is het voor nieuwe 

commissieleden makkelijk om de draad op te pakken en direct efficiënt te starten binnen de 

commissie. Door de structuur in deze jaarplanner blijft er ook meer tijd over voor belangrijke zaken 

zoals het onderhouden van de contacten met de bestaande sponsoren en de werving van nieuwe 

sponsoren. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is dat de maand maart is gekatapulteerd tot ‘’De 

Grote Acquisitie-maand’’. In deze maand zullen alle commissieleden (en graag de gehele club) zich 

focussen op de acquisitie om zo nieuwe sponsoren binnen te halen. Daarnaast wordt de 

sponsorbrochure, welke gebruikt wordt voor de werving, compleet vernieuwd en naar een 2022 

niveau getild.  Tot slot zijn we bezig met het automatiseren van de sponsorbetalingen middels 

automatische incasso. Op deze manier heeft de sponsor maar ook de commissie jaarlijks minder 

handelingen en kan er gefocust worden op andere belangrijke zaken. 

 

Trotse momenten  

- Het binnen halen van de nieuwe hoofdsponsor is natuurlijk al bekend gemaakt tijdens het 
vorige jaarverslag. Om te onthullen wie de nieuwe hoofdsponsor was heeft de commissie 
zich hard ingezet. Dit heeft geresulteerd in een professionele video en Merefeldia heeft 
hiermee een primeur te pakken ten opzichte van omliggende verenigingen. 

- De samenwerking met Heerschap Verbindt zal voor de komende jaren een flinke bron van 
inkomsten worden. 

- De commissie heeft de trainingspakken voor de jeugd voorzien van 2 sponsoren. 
- Een kleine plus in het totaal van de sponsorinkomsten ten opzichte van vorig seizoen. 

 

Vertrek Maikel Hermans en Ton van Eijk 

Helaas zijn er ook minder positieve ontwikkelingen. Het hart van de sponsorcommissie heeft 

besloten een stapje terug te doen om meer tijd te besteden aan zijn gezin en werk. Maikel zal zijn 

lopende taken afronden en zijn relaties informeren over zijn vertrek. Hij zal de komende tijd als 

vraagbaken op de achtergrond fungeren. We willen Maikel bedanken voor zijn inzet de afgelopen 



jaren binnen de commissie. Hij heeft bijgedragen aan de fundering van de commissie en is voor vele 

sponsoren het gezicht van de commissie en Merefeldia. Daarnaast heeft ook Ton besloten om een 

stapje terug te doen. We willen hem bedanken voor zijn inzet. Gezien het vertrek van Maikel en Ton 

is de sponsorcommissie per direct op zoek naar nieuwe leden. Er is behoefte aan zeker 1, maar het 

liefst 2 nieuwe (vrouwelijke)leden van de commissie. Op deze manier hopen we meer tijd te kunnen 

investeren in de acquisitie van nieuwe sponsoren. Ook willen we meer contact momenten gaan 

genereren met de bestaande sponsoren. Wil jij graag je steentje bijdragen aan de club en daarnaast 

jouw zakelijke skills verder ontwikkelen of toepassen? Neem dan gerust contact met een van onze 

leden op. Dan lichten we onder het genot van een drankje toe waarom je er niet slecht aan doet om 

je bij de commissie aan te sluiten. 

 

Doelstellingen volgend seizoen 

Voor volgend seizoen hopen we dat we enkele nieuwe leden mogen verwelkomen in de commissie. 

Ook komen er aankomend seizoen 2 sponsordagen. De commissie gaat zich in zetten om de 

sponsoren op een externe locatie en in het clubhuis de sponsoren te voorzien van een welverdiende 

sponsordag. Daarnaast staat er verdere professionalisering van de commissie op de planning. Op 

deze manier hopen we het komende seizoen in ieder geval gelijk te blijven dan wel te stijgen met de 

sponsorinkomsten.  

 

Sponsor inkomsten  

Opbrengsten Bedrag (exclusief BTW) 

Borden € 8.700,00 

Inworp € 3.000,00 

Merefeldia TV € 2.650,00 

Kleding (shirts, trainingspakken, tassen etc.) € 9.675,00 

Sponsorpakketten en (co-) hoofdsponsorschap € 9.100,00 

Sponsoracties € 4.200,00 

Eenmalige maakkosten € 300,00 

Totale omzet sponsorcommissie € 37.625,00 

 

 

 

Covid-19  

Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw te maken gehad met Covid-19 en de maatregelen die daarbij 

hoorden. De overheid heeft verschillende keren verschillende regels opgelegd van volledige sluiting 

tot het Corona Toegangsbewijs voor de kantine en de kleedkamers. Het bestuur heeft deze regels 

uitgevoerd om te zorgen voor de gezondheid van onze leden en gasten en om te zorgen dat onze 

vereniging geen beperkingen werden opgelegd. Bijna iedereen heeft hier volledig aan meegewerkt 

ondanks het feit dat wij het samen ook wel beu werden. Het bestuur wil dan ook iedereen bedanken 

voor de mede werking met een speciaal woord van dank voor de VUT ploeg en de onze mensen van 

de kantine.  

   

Nederweert, 10 april 2022    

   

RKSV MEREFELDIA    

   

Kevin Bax   

Secretaris   



  


