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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 2021-2022.   
  
  
Bestuursactiviteiten    
Het bestuur heeft deze periode o.a. gebruikt om de eigen groep te versterken en daarnaast te 
zoeken naar opvolgers. Zo is Niels Valkoog bereid gevonden om secretaris Kevin Bax op te volgen. 
Tijdens de algemene ledenvergadering zal deze functie ter accordering liggen.  
Ook in het kader is een nieuwe naam gekomen. Marcel van Berlo is bereid gevonden om de taken 
van Frans Duits over te nemen als het gaat over voorzieningen. Marcel zal vanaf nu dan ook het 
aanspreekpunt zijn rondom de voorzieningencommissie en vertegenwoordigd deze commissie ook 
tijdens de bestuursvergaderingen.  
  
Overleden    
In het verslagjaar 2021-2022 is ons lid van verdienste Ronald Velings ontvallen.  
   
Jubilea    
In dit seizoen zijn diverse jubilarissen gehuldigd. Dit omdat er geen eerder moment voorhanden was 
door corona. Op 12 november is een gezellige avond georganiseerd waar diverse jubilarissen en ook 
twee vrijwilligers in het zonnetje zijn gezet. 
70 jaar lid Frans Duits en Piet Knapen. 60 jaar lid Hans Van Berlo en Sjra Berben. 50 jaar lid Marcel 
Van Berlo, Jac Doensen, Frans van Grimbergen, Paul Jansen, Wim van de Kruijs, Pierre Geelen, Piet 
Ketelaars en Ad Ketelaars. 25 jaar lid Ria Peeters-Goertz, Willem Burgers, Hans Teunissen, Hans 
Vossen, Henk Rietjens, Roy Looijen, Jan Beek, Henk Geraats, Emile Stapels, Ben van de Boel, Jeroen 
Peeters, Ruud Verheijen, Koen Lenders en Jack Vonken.  
Ook werd Henk Vaes als vrijwilliger naar voren gehaald en werden vier leden voor hun grote inzet 
voor Merefeldia benoemd tot lid van verdienste, te weten: Ria Peeters, Sjra Berben, Wim van de 
Kruijs en Joep Gommans. 
   
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 heeft er tussen eind november 2021 en eind 
januari 2023 een onderbreking van het seizoen plaats gevonden. Ten opzichte van de voorgaande 
twee voetbaljaargangen is het seizoen 2021/’22 wel volledig uitgespeeld, ondanks een vernieuwd en 
ambitieuze competitieplanning. Onderdeel hiervan was de bekercompetities niet meer zijn hervat. Er 
werd prioriteit gegeven aan het competitievoetbal, zodat er na twee jaren weer 
promotie/degradatie heeft plaatsgevonden en teams heringedeeld konden worden. 
 
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. Helaas is het vrouwenteam, welke 
speelde in combinatie met Eindse Boys, tijdens de winterperiode teruggetrokken. Op prestatief vlak 
zet Merefeldia 1 een serie neer van elf ongeslagen wedstrijden en wint mede hierdoor de tweede 
periodetitel in de 3e klasse C. Na een eindklassering op plek 4 wordt er voor het eerst sinds het 
seizoen 2003/’04 weer gestreden in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Van 
korte duur, want in de eerste ronde wordt er verloren in en van Melderslo. Merefeldia 2 eindigt het 
seizoen in de middenmoot van de reserve 2e klasse. Bij de recreatieve seniorenteams worden er 
deze jaargang geen successen gevierd. 
 
Technisch 
In de jaargang 2020/’21 zijn er een drietal trainers onder contract. André Boessen (hoofdtrainer 
selectie), Ruud Sniekers (assistent-trainer selectie) en Louis van Hoof (trainer/coach JO19-1). Miguel 
Banos functioneerde als hoofd jeugdopleiding. Tijdens het verslagjaar wordt besloten het contract 
met André Boessen niet met een vijfde seizoen te verlengen. Zowel met Sniekers als Van 
Hoof wordt de samenwerking wel gecontinueerd. 
 
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 2021/’22 zijn we erin 
geslaagd verder invulling te geven aan de diverse commissies. 
 
Jeugd  
In het huidige seizoen hebben we 5 juniorenteams (JO 15-19), 12 pupillenteams (Mini – JO 13) en 3 
meidenteams (MO 13, MO 15 en MO 20) samen met Eindse Boys. Ten opzichte van vorige jaren zien 
we een afname van spelers en teams. Van 22 teams in 2019/2020 naar 20 nu. Dat lijkt geen grote 
afname, maar als je die lijn een aantal jaren doortrekt, ga je de gevolgen merken in de hele club.  
 
Het werven en behouden van jeugdleden blijft daarom een belangrijk thema voor de komende jaren. 
We hebben daarom een plan opgezet om te werken aan de ontwikkeling van de jeugdspelers, binnen 
een structuur die voor iedereen herkenbaar en goed werkbaar is. En waarbinnen er vooral veel 
aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van de trainers en van de spelers. Helaas zien we dat het 
moeilijk is om de binnen die organisatie de plekken ook goed ingevuld te krijgen en vorige week 
hebben we bekend moeten maken dat we de samenwerking met Hoofd Jeugdopleiding Miguel 
Banos per direct stoppen.  
 
Is het dan allemaal kommer en kwel bij de jeugd? Nee, helemaal niet om eerlijk te zijn. Na de lastige 
coronajaren kan er weer vrijuit gevoetbald en getraind worden. We zien en merken dat iedereen 
daar weer heel veel plezier aan beleeft. Dat is mogelijk omdat er binnen Merefeldia een stevige kern 
staat van mensen die altijd klaar staan om zaken op te pakken. Mensen die trainingen verzorgen, 
teams begeleiden, een wedstrijd fluiten, zorgen dat er goede ballen en andere materialen zijn, 
mensen die zorgen dat de accommodatie er piekfijn bij ligt, wedstrijden regelen enzovoort. Door hen 
kan er gevoetbald worden en kan de jeugd zich uitleven en gezond bezig zijn. Veel dank aan deze 
vrijwilligers is hier op zijn plek. 
 
Nieuwe competitieopzet. 
Dit seizoen wordt er gewerkt met een nieuwe competitieopzet die tot doel heeft dat teams bij 
gelijkwaardige tegenstanders worden ingedeeld. O13 t/m 19 spelen in drie fasen, t/m O12 wordt er 
in vier fasen gespeeld. Na elke fase van 5 of 6 wedstrijden worden op basis van resultaten de teams 
opnieuw ingedeeld, zodat de verschillen tussen teams klein zijn, er meer spannende wedstrijden 
worden gespeeld en spelers zich sneller ontwikkelen. Bij de meiden is de bekercompetitie vervallen 



en wordt het seizoen afgesloten met een toernooi. Het is allemaal even wennen, vooral dat er geen 
najaar kampioenen meer zijn,  maar de ervaringen zijn heel positief.   
 
Jeugdcommissie  
Marcel Peerlings heeft na veel jaren van grote inzet voor de jeugd zijn plek afgestaan aan Marc 
Ceelen. Merci Marcel, voor alles wat je deed en doet voor de club. Met Andre Rudolph, Joost 
Scheijven, Jordy Jeurninck, Wiek Vaes en Thijs Douven is de commissie goed bemenst. Maar 
aanvulling en vernieuwing is altijd welkom. We zouden vooral graag een paar jongere mensen en/of 
dames actief zien voor de jeugd.  
In januari gaan we samen de huidige jeugdleiders kijken hoe we het vertrek van Miguel Banos op 
kunnen vangen. Welke rol kan wat toevoegen voor de leiders, waarin willen zij ondersteund worden 
en wat is er nodig om er voor te zorgen dat het leuk blijft om leider of trainer te zijn en je hierin te 
ontwikkelen. Uiterlijk voor het nieuwe seizoen willen we de plek dan goed ingevuld hebben. Als je 
interesse hebt of mee wil denken, meld je dan bij Joost en dan gaan we graag het gesprek met je 
aan.  
 
Seizoensafsluiting 2021 / 2022 
Op 3 juni hebben we met de jongere jeugd en alle vrijwilligers, het seizoen afgesloten met een 
fantastisch voetbalfestival. Op het hoofdveld was een groot aantal voetbalspellen uitgezet, waar 
iedereen zijn skills kon tonen en verbeteren. De frietjes werden gebakken door een clubje “walking” 
voetballers, die dit keer mochten rennen om alles bij te kunnen houden. Samen met KNVB mochten 
we dit organiseren en ook voor komend seizoen staat een voetbalfestival op de planning. Dit keer zal 
er ook een programma zijn voor de oudere jeugd. 
 
Opening kunstgrasveld 
Om de feestelijke opening van het kunstgrasveld ook een voetbalfeest te laten zijn, hebben we 
samen met de zusterverenigingen een voetbaltoernooitje gehouden, op de dag van de opening. Door 
de goede contacten met de andere clubs en de grote inzet van een paar enthousiastelingen kon dit in 
korte tijd georganiseerd worden en het was een erg leuke ochtend, gevolgd door een wedstrijd van 
de JO17 in de middag onder leiding van onze nieuwe Hoofdtrainer D. Koevermans. 
  
  
Financiële zaken (onder verantwoordelijkheid van Frans Duits)    
Toelichting Jaarrekening seizoen 2021-2022 
 
Balans: 
Door het negatieve resultaat ad € 446 is het eigen vermogen nagenoeg gelijk gebleven.  
Door een extra aflossing op de hypothecaire bij de Rabobank ad. € 17.686 zijn de liquide middelen 
gedaald met € 17.268  
Door deze aflossing (vreemd vermogen) is de ratio eigen vermogen gestegen van 67.8% per 30 juni 
2021 naar 76.5% per 30 juni 2022. 
 
Resultatenrekening: 
Door Corona is het seizoen 2020-2021 abnormaal verlopen en als gevolg daarvan is afgezien van een 
vergelijking van het seizoen 2021-2022 met de werkelijkheid 2020-2021.  
In deze opstelling zijn de voornaamste verschillen ten opzichte van de begroting 2021-2022 
opgenomen en toegelicht. 
Opbrengsten: 
1. Sponsoren (€ 3.322,79 lager). 

- Betreft voornamelijk afboeking sponsorfacturen ad. € 2.541 
2. Contributie opbrengst (€ 2.386,60 lager). 



- Niet inbaar € 1.219 
- Terugtrekking damesteam € 1.550 

3. Opbrengsten subsidies (€ 2.729,90 hoger). 
- Betreft NOW subsidies 3, 4 en 5 ad. € 2.859 

4. Overige opbrengsten (€ 1.841,77 hoger). 
- Betreft ontvangen vergoeding Raadpop € 1.500 

 
Kosten: 
1. Vergoeding hulptrainers jeugdafdeling (€ 5.400 lager). 

- Is niet uitgevoerd. 
2. Doelen en netten (€ 1.942,32 hoger). 

- Aanschaf mini doelen € 1.738 
- Doelnetten € 704 

3. Jeugdkosten (€ 4.267,21 lager). 
- Niet doorgaan begroting jeugd € 4.490 

4. Gas/elektra/water (€ 1.266,79 hoger). 
- Betreft energie belasting / netwerkkosten 

5. Onderhoud gebouwen (€ 3.312,36 hoger). 
- Inspectie elektrische installatie € 1.133 
- Legionella controle € 347 
- Spoelen leidingen € 678 
- Inspectie brandblussers € 210 
- Overige onderhoudskosten € 659 

6. Clubblad Inworp (€ 1.126,04 lager). 
- Een editie minder uitgebracht. 

7. Publiciteit/sponsoravond (€ 2.973,64 lager). 
- Geen sponsoravond georganiseerd € 1.500 
- Minder kosten publiciteit en sponsorkosten € 1.473,64 

8. Activiteiten / Zaalhuur (€ 2.937,39 lager).  
- Niet doorgaan diverse activiteiten (Corona restricties) 

9. KNVB kosten (€ 3.740,99 lager). 
- Afrekening seizoen 2020-2021  € 3.856 

 
Exploitatie kantine: 
De netto opbrengst kantine is € 16.875 lager dan begroot.  
Voornaamste oorzaken: 
De omzet is € 13.903 lager dan begroot als gevolg van: 

- Niet doorvoeren van prijsverhogingen drankinkoop ca. € 4.000 
- Hoog eigen verbruik leidt tot ca. € 7.000 omzetverlies  
- Uitvallen van competitiewedstrijden in het weekend 
- Spelen op doordeweekse dagen met weinig kantinebezoek 

 
Hierdoor is de winstmarge van de omzet met ruim € 16.600 negatief beïnvloed.  
Het hoge eigen verbruik is voornamelijk veroorzaakt door de nog in omloop zijnde niet gebruikte 
consumptiemunten uit het (Corona)seizoen 2019-2020. Het eigen verbruik wordt in verband met de 
btw verrekening berekend op basis van de inkoopprijs en heeft daardoor een negatieve invloed op 
de winstmarge.  
De personeelskosten vrijwilligers kantine waren ca € 600 hoger dan begroot. De inroostering van de 
vrijwilligers vindt plaats op basis van het wedstrijdprogramma maar door Corona werden helaas veel 
wedstrijden “last minute” afgelast.   
 



 
Voorzieningen (onder verantwoordelijkheid van Frans Duits)   
In het verslagjaar waren de kosten voor onderhoud gebouwen ruim € 3.300 hoger dan begroot door 
het uitvoeren van een uitgebreide periodieke controle van de elektra installaties en van de 
warmwatervoorziening (Legionella).  
Bij de overige accommodatie kosten bedroeg de budgetoverschrijding € 1.450 als gevolg van de 
aanschaf van nieuwe verplaatsbare doelen.  
Opvallend is de bijna verdubbeling van het brandstofverbruik van trekker, bosmaaiers en bladblazers 
als gevolg van het uitvoeren van onderhoud aan de groenvoorziening. De gemeente voert maar 
beperkt onderhoud uit aan de groenvoorziening rondom de accommodatie met als gevolg dat buiten 
het hekwerk geraakte ballen moeilijk terug te vinden zijn. Door de vut-ploeg is dit extra onderhoud 
opgepakt.  
In het periodiek overleg met de gemeente is voorgesteld dat het passend zou zijn als Merefeldia 
hiervoor met ingang van het seizoen 2022/2023 jaarlijks een kostenvergoeding van €2.000 zal 
ontvangen. De gemeente moet hierin nog een definitief besluit nemen. 
 
In het verslagjaar is het contract met Muta, onze leverancier van sportartikelen, vernieuwd en 
verlengd. Afspraken m.b.t. prijzen, leveringen etc. zijn in dit contract vastgelegd. Het beheer van 
trainingspakken en wedstrijdkleding is inmiddels een zeer omvangrijke taak. Henk Kluskens is bereid 
gevonden hierin de helpende hand te bieden. 
 
In verband met de forse stijging van de energielasten is aandacht besteed aan mogelijkheden tot 
verduurzaming. Het meerjarencontract met de energie leverancier loopt nog tot 31-12-2022. In mei 
is een nieuw driejarig contract afgesloten. Op termijn gaat dit echter leiden tot een verdubbeling van 
de energiekosten van ca. € 20.000 naar ca. € 40.000/€ 50.000 jaarlijks. In dit kader zijn offertes 
opgevraagd voor led -veldverlichting en de vervanging van binnenverlichting door led- verlichting. De 
mogelijkheden om te besparen op gasverbruik (CV en warmwatervoorziening) zijn echter minimaal 
omdat isolatiemogelijkheden in de bestaande accommodatie zeer beperkt zijn. Besluiten om hierin 
te investeren is ondoenlijk omdat er geen duidelijkheid is over de voortgang van het project “De 
Bengele Beweegt”. Hierdoor is er geen enkel inzicht in de terugverdientijd van de investeringen. Het 
bestuur van Merefeldia moet hierover dringend in gesprek met de gemeente. 
 
Naast het overleg met de gemeente over de aanleg van het kunstgrasveld is ook het onderhoud van 
de grasvelden weer uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Vooral het maaien laat nog veel te wensen 
over. Een overgang naar het maaien met robots lijkt voor de toekomst de beste oplossing te bieden. 
Met de gemeente wordt hierover overlegd. Er is offerte opgevraagd voor de aanschaf van robots en 
hopelijk kan de besluitvorming hierover in het winterseizoen worden afgerond.  
 
De vut-ploeg telt inmiddels 22 vrijwilligers die op de maandag- en de vrijdagmorgen en zo nodig op 
andere dagen druk in de weer zijn om de accommodatie in top conditie te houden.  
  
  
Clubhuis (onder verantwoordelijkheid van Louis Boonen)    
Ook in het seizoen 2021-2022 heeft de kantine een wisselend seizoen gekend. Na corona heeft de 
kantine weer als ‘vanouds’ kunnen draaien. Er is door Louis Boonen aangegeven dat hij er mee zou 
stoppen in juli 2022. Dat gehoord hebbende is het bestuur aan de slag gegaan naar een opvolging 
hiervan. Helaas heeft het bestuur deze niet kunnen vinden. Louis Boonen is zodoende bereid 
gevonden om nog maximaal één seizoen door te gaan als kantinemanager. Dit geeft het bestuur de 
ruimte om de invulling van de kantine alsnog te vinden. Hier is het bestuur mee aan de slag gegaan. 
   
   



Aanbod (onder verantwoordelijkheid van *VACANT*)    
Vanuit een activiteitencommissie zijn er dit seizoen geen activiteiten georganiseerd. Dit om het 
simpele feit dat er momenteel geen actieve activiteitencommissie is.  
Wel moet worden opgemerkt dat Sten Tullemans en Jack Vonken een darttoernooi hebben 
georganiseerd dat elke donderdag plaatsvindt na de training. Dit zorgt voor een gezellige en drukke 
sfeer op donderdag. 
  
   
Sponsorzaken (onder verantwoordelijkheid van Niels Boelaars)   
Samenstelling commissie 
Zoals al langer bekend werkt de commissie met een beperkte bezetting, dit jaar nog versterkt door het 
vertrek van Brett van Ool en Maikel Hermans. Acties met verzoeken naar de leden om bij de commissie 
te komen hebben geen resultaat opgeleverd. Op de valreep zijn Kees van den Heuvel en Udo Dentener 
bereid gevonden zitting te nemen in de commissie en hun bijdrage te leveren. Kees zal met name de 
backoffice voor zijn rekening nemen en Udo ziet kansen voor een effectieve benadering van prospects. 
We zijn blij met deze versterking, maar we zouden ook graag enkele jongeren toevoegen aan de 
commissie. 
 
Sponsoracties 

• Dankzij de gulle bijdrage van FysioActive en Drukkerij Buys hebben we de voltallige jeugd in 
nieuwe trainingskleding kunnen steken. Beide bedrijven hebben zich voor een langere 
periode aan ons verbonden om een en ander mogelijk te maken. 

• De actie “Heerschap Verbindt” Is inmiddels van start gegaan met de voetbalplaatjes actie. 
Hierna zullen nog enkele activiteiten volgen; per activiteit is een substantieel bedrag 
beschikbaar voor onze vereniging. Voor verdere details zie de financiële paragraaf. 

• De commissieleden hebben in juni een wervingsactie ondernomen bij alle bedrijven in de 
Kerkstraat en Brugstraat, waarmee er nog geen relatie was. Dit heeft geresulteerd in enkele 
nieuwe sponsors en contacten die de komende maanden tot verdere samenwerking kunnen 
leiden. 

• In het voorjaar namen we deel aan een actie van Bubbles Carwash, onze leden brachten op 
die wijze ca. €250,- binnen voor onze club. 

 
Activiteiten voor sponsors 
Begin september werd een sponsordag georganiseerd voor de grotere sponsors. Deze kon eerder 
vanwege corona geen doorgang vinden. De commissie bereidde voor 7 oktober een sponsoravond 
voor ten behoeve van alle sponsors( ca. 120 totaal). Onze hoofdtrainer Danny Koevermans zou centraal 
staan in een gespreksronde over zijn voetbalverleden en trainerschap. Beide activiteiten konden geen 
doorgang vinden vanwege te weinig belangstelling!! De commissie heeft inmiddels besloten de 
sponsors via een enquête te benaderen om zo beter zicht te krijgen op de wensen van sponsors. 
 
Ambities sponsorcommissie 
Het plan is opgevat om het kunstgrasveld te voorzien van reclameborden; deze plek is uitermate 
geschikt voor exposure door bedrijven vanwege het intensief gebruik en de daarmee gepaard gaande 
uitstraling. 
De beregeningsinstallatie voor het kunstgrasveld is nog een belangrijke wens die om financiering 
vraagt, de commissie ontwikkelt momenteel ideeën voor een wervingsactie bij grotere bedrijven op 
het Industrieterrein Pannenweg. 
 
 
 
 



 
 
Financieel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot zover het jaarverslag 2021-2022. 
   
Nederweert, 20 december 2022    
   
RKSV MEREFELDIA    
   
Kevin Bax   
Secretaris   
  

Opbrengsten Bedrag (excl. BTW) 

Borden  €   9.000,00  

Inworp  €   3.600,00  

Merefeldia TV  €   3.000,00  

Kleding (shirts, trainingspakken, tassen etc.)  €   9.100,00  

Sponsorpakketten & (Co-)Hoofdsponsorschap  €   8.300,00  

Sponsoracties  €   6.120,00  

Eenmalige maakkosten  €   300,00  

Totale omzet sponsorcommissie  €   39.420,00  


