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Inleiding 
In de statuten is bepaald dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een 
algemene vergadering zijn jaarverslag uitbrengt, inclusief het financieel verslag. Door middel van dit verslag 
wordt invulling gegeven aan het algemeen jaarverslag.  
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit jaarverslag geeft een algemene  terugblik over de 
periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. De penningmeester neemt het financieel jaarverslag voor zijn 
rekening.   
 

2. Algemeen: Bestuur en ledenbestand 
 
Bestuur 
Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 bestaat het bestuur uit 7 zetels die worden ingevuld door 6 leden.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 november 2017 heeft  bestuurslid (tevens voorzitter) Frans 
te Pas, die volgens rooster aftredend was, zich weer herkiesbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten 
waren, werd hij automatisch herbenoemd als bestuurslid en als voorzitter.  
Het bestuur had tevens Renée Lavalaye-Horstik voorgedragen als kandidaat voor de vacante bestuurszetel. Er 
hadden zich geen andere kandidaten aangemeld. Tijdens de ALV is Renée verkozen tot bestuurslid.  
 
De samenstelling van het bestuur is met ingang van 23 november 2017 dan ook als volgt: 
 
Functie/taak  Situatie vóór 23-11-2017 Situatie per 23-11-2017 Aftredend volgens 

roulatieschema 

Voorzitter Frans te Pas  Frans te Pas 2020 

Secretaris Linda Migchelbrink Linda Migchelbrink 2018 

Penningmeester Marco Gebbinck Marco Gebbinck 2019 

Bestuurslid Technische Zaken Niet ingevuld  Roy Bongers 2019 

Bestuurslid Jeugdcommissie Marc Sollman  Marc Sollman 2019 

Bestuurslid Beheer en Onderhoud Wilbert Haverdil Wilbert Haverdil 2018 

Bestuurslid Dames/Meisjesvoetbal  René Lavalaye-Horstik 2020 

 
Het bestuur heeft in het seizoen 2017/2018, negen keer vergaderd. Diverse onderwerpen kwamen stelselmatig 
terug op de agenda: naast de algemene gang van zaken was er met name aandacht voor het proces van de 
gekozen samenwerking met GWVV voor de jeugdteams en die van VR2 met het damesteam van SVGG.  
                                             
Ledenbestand  
Sportlink kent een tool ten behoeve van het maken management-rapportages. In die tool gaan ze evenwel uit 
van aantal geregistreerde bondsleden. Dit zijn leden die actief een connectie hebben met voetbalgerelateerde 
zaken. Hier vallen teamspelers onder maar ook scheidsrechters, TC en wedstrijdsecretariaat. Met ingang van 
vorig jaarverslag is afgesproken dat we voor de presentatie in het Algemeen Jaarverslag gebruik van deze tool.  
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Halverwege het seizoen 2017-2018 trekt het seniorenteam dat als Ulftse Boys 4 bekend staat zich uit de 
competitie. Enkele maanden daarna besluit het team van VR2, als gevolg van veel afmeldingen, contact te 
zoeken met het vrouwenelftal van SVGG uit  Megchelen. Vanuit het bestuur wordt de bereidheid om samen op 
te gaan, nadien formeel uitgewerkt. Deze wisselingen bij de senioren is terug te zien in het hiervoor genoemde 
overzicht.  
 
Helaas hebben we in dit seizoen ook definitief afscheid moeten nemen van mensen die Ulftse Boys een warm 
hart hebben toegedragen, te weten Jan van Amstel en Anita Aalders. 
 

 3. Voetbal Seniorenafdeling 
In het seizoen 2017-2018 zijn 7 herenteams actief in de KNVB-competitie en 2 damesteams. Daarnaast speelt 
UB Oldies (40+-team) een eigen (inter)regionale competitie waarin 13 teams van met name buurtverengingen 
zijn vertegenwoordigd.  
 

Heren 
 
Selectie 
Het selectieteam kende in het seizoen 2017-2018 wisselende resultaten, succesvollere perioden werden 
opgevolgd door matige wedstrijden. Lange tijd waren de mannen in de race voor een periodetitel, maar die kon 
uiteindelijk niet worden veilig gesteld.  Tijdens de Nieuwjaarsinstuif wordt bekend gemaakt dat het bestaande 
contract met Patrick Visser is opengebroken en verlengd tot einde seizoen 2018 – 2019.  Patrick Visser gaat 
daarmee voor een 4e seizoen het trainerschap bij Ulftse Boys vervullen. Ook Martijn Egberts blijft als assistent-

trainer voor de club behouden.  
 

Lagere seniorenteams  
Begin oktober hield het 2e elftal een  afscheidswedstrijd van 
een aantal voetbaltoppers; Eric Geurts, Hein Jansen, Marc 
Ditters, Frank Loda, Jack Schweckhorst, en Rinus Stravers. Na 
de wedstrijd kregen de "stoppers" een ingelijst aandenken en 
werd een diavoorstelling gepresenteerd met voetbal acties en 
memorabele foto's van weekendjes weg.   
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Halverwege het seizoen 2017-2018 wordt het 4
e
 elftal uit de competitie gehaald. Het 5

e
 elftal laat in de laatste 5 

wedstrijden steken vallen waardoor ze het kampioenschap dat in het vizier was, verspelen.  

 

Vrouwen 
In het seizoen 2017-2018 zijn twee vrouwenteams actief. Het team Vrouwen 1 wordt begeleid door Henk 
Bouwman, Ellen Krauts en Henk Swaters. Henk Bouwman is als nieuwe trainer van buiten de vereniging binnen 
gehaald. In het kennismakingsinterview, gepubliceerd op de website, liet hij weten dat de dames hem te kennen 
hadden gegeven dit seizoen grote sportieve ambities hebben. Zijn reactie daarop was dat  met een goede 
instelling een team ver kan komen maar dat zulke ambities ook betekent dat een team vol aan de bak moet 
gaan. En de dames zijn daadwerkelijk vol aan de bak gegaan en hun ambities waargemaakt. Het team 
Vrouwen 1 bereikte de finale van de KNVB beker, die ze helaas niet weten te winnen. In de competitie zijn ze 
echter overtuigend kampioen geworden en promoveerden daardoor naar de 3

e
 klasse. Een prachtige prestatie: 

kampioenschap behalen in de competitie en Beker-finalist in één seizoen! 
 
Vrouwen 2 wordt begeleid door Ruben Wissing en Jos Broeks. In verband met het stoppen van enkele 
speelsters is dit team na de winterstop een samenwerking aangegaan met SVGG Vrouwen 1. De competitie is 
nadien onder de naam Ulftse Boys / SVGG afgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eindstanden senioren  seizoen 2017 – 2018 

Team klasse 

 

positie eindstand bijzonderheden 

  HEREN 

   1
e
  4

e
 klasse 6

e
 net geen 2

e
 periode  

2
e
 4

e
 klasse 6e 

 3
e
 5

e
 klasse 5e 

 

4
e
  6

e
 klasse nvt 

uit de competitie gehaald, aantal spelers 

gebleven (5) 

5
e
 6

e
 klasse 3

e
 

in laatste 5 wedstrijden kampioenschap 

verspeeld 

6
e
  7

e
 klasse 10

e
 

 UB Oldies 5
e
 5

e
 onderlinge competitie met 13 teams 

Zaterdag 2 6
e
 klasse 5

e
 eerste seizoen, goed resultaat 

    VROUWEN 

   VR1 4
e
 klasse 1

e
 kampioen, finalist beker 

VR2 5
e
 klasse 2

e
 samenwerking met SVGG 
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4. Voetbal Jeugdafdeling  
 
Er zijn 4 commissies die zich bezighouden met de jeugdafdeling:  

• de Jeugdcommissie (JC) waarin algemene zaken worden besproken,  

• de Technische commissie (TC)  die verantwoordelijk is voor de teamsamenstelling en voor de bezetting 
en opleiding van het technisch kader; 

• de Activiteitencommissie die de organisatie van niet-voetbal-activiteiten op zich neemt.  

• de Toernooiencommissie die zorg draagt voor de organisatie van het zaalvoetbaltoernooi in de 
kerstvakantie alsmede het BOEF-jestoernooi en het UB’51 Interprimeur Girls Tournament dat aan het 
einde van het seizoen wordt gehouden.  

 
Het proces van de samenwerking op niveau van jeugdspelers met buurtvereniging GWVV uit Varsselder heeft 
voor een groot deel de werkzaamheden van de (bestuurs)leden die zitting hebben in de JC en TC bepaald. In 
de herfst- en wintermaanden zijn bestuursleden en leden van de technische commissie van beide verenigingen 
met de voorbereidingen gestart. Op woensdag 14 maart 2018 zijn ouders van jeugdspelers en vrijwilligers die 
bij de jeugdafdeling zijn betrokken, via een voorlichtingsavond ingelicht over deze plannen. Bij beide 
verenigingen werd het bericht over de voorgenomen samenwerking op niveau van jeugdteams, goed 
ontvangen.  In de periode daarna zijn door JC/TC de afspraken verder uitgediept, die nadien binnen het bestuur 
zijn bekrachtigd. In juni 2018 konden de nieuwe teamindelingen met de bijbehorende begeleiding worden 
gepresenteerd. Een mooi resultaat waaruit blijkt dat beide verenigingen met veel inzet, vertrouwen en positieve 
energie dit samenwerkingsproces zijn aangegaan. 
 

Jongens 
Binnen de groep Junioren waren in het seizoen 2017-2018, 6 
teams actief: JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO15-1 en 
JO15-2. Bij de Pupillen zijn 11 teams actief: JO13-1, JO13-2 
en JO11-1 t/m JO11-5G, JO9-1 t/m JO9-3 en JO7-1. In de 
tweede helft van de competitie worden teams opgedeeld en 
samengevoegd waardoor er een JO8-1 en JO8-2 ontstaat. Er 
is één team die een kampioenschap viert, JO8-2 en enkele 
andere teams behalen een 2

e
 plek.  

 
Meisjes 
Bij de junioren spelen 2 meisjesteams, MO17-1 en MO15-1. 
Bij de pupillen zijn 2 meisjesteams actief: MO13-1 en MO13-2.  

 
Kleutersport 
Kleutersport is in het seizoen 2017-2018 begeleid door Bram 
Teunissen. Elke zaterdagmorgen, behalve tijdens de 
schoolvakanties, wordt de gymzaal van de Wesenthorst 
omgebouwd tot een waar klim- en klauterparadijs voor onze 
jongste leden. Daarbij is natuurlijk ook aandacht voor het 
spelenderwijs kennis maken met voetbal. Indien de gymzaal 
van de Wesenthorst is gesloten, bijvoorbeeld tijdens de 
herfstvakantie, wordt bekeken of een andere activiteit kan 
worden georganiseerd. Zo komt het voor dat op die dagdelen 
de trainingsvelden bij Ulftse Boys wordt opgezocht.  
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Eindstanden jeugd seizoen 2017 – 2018 

Team soort competitie klasse positie 

eindstand 

bijzonderheden 

JO19-1 2 x halve competitie najaar  2
e
 klasse  11

e
  van 11  

  voorjaar 2
e
 klasse 3

e
  van 14  

     

JO19-2 2 x halve competitie najaar 4
e
 klasse 9

e
  van 9  

  voorjaar 4
e
 klasse 11

e
 van 12  

     

JO17-1 2 x halve competitie najaar 2
e
 klasse 10

e
   van 12 klasse lager 

  voorjaar 3
e
 klasse  2

e
 van 10 1 punt van 

koploper GWVV 

     

JO17-2 2 x halve competitie  najaar 5
e
 klasse 3

e
 van 12 klasse hoger 

  voorjaar 4
e
 klasse 9

e
 van 11  

     

JO15-1 2 x halve competitie najaar 2
e
 klasse 8

e
 van 12  

  voorjaar 2
e
 klasse 11

e
 van 12  

     

JO15-2 2 x halve competitie  najaar 5
e
 klasse 8

e
 van 11  

  voorjaar  5
e
 klasse 9

e
 van 12  

     

JO13-1 2 x halve competitie  najaar 2
e
 klasse 3

e
 van 12 4 punten van 

koploper, klasse 

hoger 

  voorjaar 1
e
 klasse 5

e
 van 11  

     

JO13-2 2 x halve competitie  najaar 4
e
 klasse 8

e
 van 12  

  voorjaar 4
e
 klasse 10

e
 van 12  

     

JO-11-1 2 x halve competitie  najaar 2
e
 klasse 2

e
 van 11 6 punten van 

koploper, klasse 

hoger 

  voorjaar 1
e
 klasse 7

e
 van 12  

     

JO11-2 2 x halve competitie  najaar 3
e
 klasse 9

e
 van 11  

  voorjaar 3
e
 klasse 10

e
 van 12  
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JO11-3 2 x halve competitie najaar 4
e
 klasse 10

e
 van 11 klasse lager 

  voorjaar 5
e
 klasse 3

e
 van 10 3 punten van 

koploper 

     

JO11-4 2 x halve competitie  najaar 5
e
 klasse 5

e
 van 9  

  voorjaar 5
e
 klasse 11

e
 van 12  

     

JO11-5G  8
e
 van 12  opgedeeld 

     

Vanaf seizoen 2017 / 2018 wordt door KNVB voor de leeftijdsklassen O9 en lager geen standen meer bijgehouden 

     

 

Eindstanden Meisjes seizoen 2017-2018 allen 2 keer een halve competitie. 
 
Team  Klasse  positie eindstand bijzonderheden 

MO17-1 1e klasse  knappe 4e plek van 10 

MO15-1 2e klasse  9e van 12 

MO13-1  2e klasse 8e van 12 

MO13-2  2e klasse, 11e van 12  2e helft , eerste keer groot veld.  
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5. Overige Organisatorische Zaken (Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechters) 
 
Wedstrijdsecretariaat en de zaterdag/zondagdiensten 
Het wedstrijdsecretariaat voor zowel senioren, junioren als pupillen, wordt ingevuld door Gerrie Aalders. Door 
trieste omstandigheden is in het tweede deel van het seizoen zijn taken door ander vrijwilligers overgenomen.  
De vrijwilligers van de zaterdag/zondagdiensten zorgen voor de fysieke bezetting van het wedstrijdsecretariaat 
op de speeldagen en dat de processen rondom het registreren van de eindstanden correct verloopt. Een andere 
taak van het wedstrijdsecretariaat is zorg dragen voor de bezetting van de scheidsrechters. Hoewel in het 
seizoen ervoor enkele jeugdleden de cursus pupillenscheidsrechter met succes hebben doorlopen, hebben we 
ook afmeldingen binnen gekregen. Het blijft daardoor nog steeds een grote opgave om de bezetting van de 
scheidsrechters rond te krijgen.  
 

 

6. Evenementen, activiteiten en toernooien (met inzet Horeca)  
Door het hele jaar hebben er diverse activiteiten en festiviteiten plaats gehad.  
 
Vriendenkringmiddag 
In oktober werd de Vriendenkringmiddag georganiseerd door het bestuur van de Vriendenkring. Een verdere 
toelichting hierop , is in hoofdstuk 10 te lezen.   
 
Vrijwilligersavond 
Op 11 november 2017 vond de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats. Allereerst werden de vrijwilligers van de 
organisatie pupillenkamp naar voren geroepen. Dit was omdat Pupillenkamp dit jaar haar 50e jubileum had 
gevierd. Aan hen werd een cadeaubon van € 1000,-  overhandigd voor de aanschaf van een nieuwe tent.   

 

 

Vervolgens werd de nieuwe Presentatiegids 2017-2018  
formeel overhandigd aan Walter Heuberg van de 
Sponsorcommissie. Het naar voren roepen van de 
sponsorcommissie was tevens een mooie gelegenheid om 
ze daarna te kunnen aankondigen als “Vrijwilligers van het 
jaar”. De commissie was verkozen omdat de commissie de 
afgelopen jaren veel vóór maar met name achter de 
schermen grote inzet heeft gepleegd aan relatiebeheer 
zowel wat betreft de bestaande als de nieuwe 
sponsorcontracten. Door hun team-inzet zijn de inkomsten 
uit sponsoring in de afgelopen jaren vergroot.  
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Kerstborrel/Nieuwjaarsinstuif 
De donderdagavond voor kerst is het vaste traditie dat er een kerstborrel is bij Ulftse Boys. De kerstborrel werd 
druk bezocht. Een ander item dat met enige regelmaat op deze avond terugkeert is een video met een 
jaaroverzicht gemaakt door de Fotografengroep van Ulftse Boys. Een schitterden compilatie van mooie, warme 
en vaak ook lachwekkende momenten. Het filmpje is te zien via https://www.youtube.com/watch?v=FZNNagxkB5E 

Tijdens de Nieuwjaarsinstuif liet voorzitter Frans te Pas weten dat hij terug kijkt op een – in sportief opzicht – 
goed verlopen jaar. Na de toespraak was er slechts één huldiging te vieren, maar wel een bijzondere. Jubilaris 
Robbert-Jan Bouhuys woont namelijk in Groningen en de rit naar de Achterhoek blijft een hele onderneming. 
Des te mooier dat Robbert-Jan de moeite had genomen om naar de Nieuwjaarsinstuif te komen om de 
herinneringspeld en bloemen in ontvangst te nemen.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saks Poeten Cup                                                                                                                                                  
Op zondag 21 januari 2018 vond in de kantine van SDOUC de Saks Poeten Cup plaats. In de halve finale was 
al zichtbaar dat de Boys met meer teams vertegenwoordigd waren en zich nadrukkelijk kandidaat stelde voor de 
eindoverwinning. De finale werd inderdaad gespeeld door twee Boys koppels, namelijk Dennis en Pascal Roes 
en de winnaars van vorig jaar Eric Drevers en Arno Visser. De laatst genoemden lieten weer zien waar ze al 
jaren voor staan, ze wisten de finale te winnen en werden daardoor voor de derde keer op rij winnaar  
 

’t Ziekenhuusbälleke 
Op donderdag 8 februari 2018 werd met de slogan “Mot dat now”  prins Jesse de 1

e
 gepresenteerd. Zijn raad 

van elf wat bestond uit familie, vrienden en collega's. Op deze avond traden onder meer op Uli aus Oberhausen 
(Willy Stein) en Leen van der Veen (Vincent Nijhof) die als uitvaartverzorger alle details van een plechtige 
laatste eerbetoon aan een dierbare de revue liet passeren. Ook kwamen op het toneel Easy Jet van Ordin Air 
(Linda Migchelbrink) en de Achterlijke Neven, onderbroken door een muzikaal Intermezzo van “Oaver de Rooie” 
. De uitreiking van de 'Gouden Inzetpil' ging dit jaar naar  Roy Bongers.  Roy heeft volgens De Vriendenkring 
zijn bestuurstaak in het afgelopen jaar voor de volle 200% ingevuld.  
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Onderlinge dartcompetitie 
Binnen Ulftse Boys houden enkele leden/vrijwilligers een onderlinge dartcompetitie. Aan deze competitie 
kunnen alle leden zich voor opgeven.  

 

Afsluiting seizoen                                                                                                                                                  
Op 16 juni vond de feestavond Afsluiting seizoen plaats. Voorafgaand aan de feestavond was een onderling 
toernooi georganiseerd waaraan alle seniorenteams meededen, ook de UB Oldies, het zaterdag-team alsmede 
het team van Vrouwen 1. Uiteindelijk wist Ulftse Boys 1 het toernooi te winnen.  

Bij het vogelschieten kon dit keer een koningin worden 
gekroond. Het was al donker toen Henk Meijer de spanning 
enorm opdreef door de helft van de romp er af te schieten. De 
andere helft bleef echter op de pin hangen, zodat Lucy 
Bongers die na Henk schoot, er voor zorgde dat haar schot 
haar de titel van Koningin opleverde.  

De overige onderdelen van de vogel werden er door de 
volgende personen afgeschoten: Erik Ditters (hals), Samantha 
Hollink (rechtervleugel), Eric Berendsen (linkervleugel) en Luuk 
Bruins (staart).  

 

Verkiezing talent, speler van én team van het jaar                                                                                                    
Roy Bongers (bestuurslid Technische Commissies) zorgde samen met Ronnie Bouman (coördinator lage 
seniorenelftallen) voor de uitreiking van de prijzen. Als talenten van het jaar werden verkozen Joost Huls en 
Wouter Kok, beiden speler van JO19-1. Michael Melissen werd uitgeroepen tot speler van het jaar. Omdat 
Michael die avond moest werken, werd de prijs in ontvangst genomen door Olga Drevers, zijn schoonmoeder. 
Het was geen verrassing toen het team van Vrouwen 1 als team van het jaar bekend werd gemaakt. Er werden 
die avond nog 3 attenties overhandigd: aan Jordy Schepers als dank voor zijn inzet als speler van UB1 en aan 
de twee vertrekkende stafleden, Wouter Mecking en Erik Drevers. Twee bestuursleden namen aan het eind van 
het officiële gedeelte nog even de moeite om de “speler van het jaar-bokaal” alsnog persoonlijk aan Michael 
Melissen te overhandigen en zo kon hij toch nog op de foto worden vastgelegd.  
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Activiteiten voor de Jeugd:  
Voor de jeugd zijn diverse voetbal gerelateerde activiteiten en niet-voetbal gerelateerde activiteiten 
georganiseerd c.q. begeleid. 

 
De voetbal gerelateerde activiteiten zijn:  

• Kerst-zaalvoetbaltoernooi 

• Bezoek aan Jong Oranje 

• Team van de week bij De Graafschap 
 
Zo was het team van MO13-1 uitgekozen om team van de week 
te zijn bij De Graafschap - Dordrecht. Ze mochten meedoen aan 
de vlaggenparade voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust 
hebben de meiden meegedaan met penaly-schieten in het kader 
van de Jan Vreeman bokaal.  
 
Op donderdag 22 maart 2018 verzamelden zich 175 jeugdleden 
en begeleiders om naar het Graafschap stadion te gaan en hier 
een oefenwedstrijd Jong - Oranje tegen Jong - België te gaan 
kijken. Heel vak 38 kleurde Ulftse Boys. Iedereen had er zin, 
helaas leed Jong Oranje leed een nederlaag tegen Jong België, 
maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen van de jeugd 
verliet met een lach op zijn of haar gezicht het stadion. 
 
In verband met de nieuwe competitie-indeling door de KNVB 
(later beginnen en langer doorgaan) is besloten de toernooien te 
verplaatsen  naar aanvang seizoen 2018-2019. Hierdoor is dit 
seizoen geen Boefjes toernooi en Inter Primeur UB’51 Girls 
Tournament gehouden.  

 
De niet-voetbalactiviteiten die voor de jeugd zijn 
georganiseerd, zijn: 

• Sinterklaas  

• Bingo voor de E-teams 

• Paaseieren zoeken  

• Disco-avond voor MO13 en JO13 

• Flipperkasten-avond voor JO14 en MO15 

• Afsluitingsfeestjes bij pupillen en junioren (die ze 
zelf organiseren) 

• Avondvierdaagse en  

• Pupillenkamp 

 
Sinterklaas: Voor de jongens en meisjes van de 
kleutersport, JO7 en JO9 kwam Sinterklaas langs bij Ulftse Boys. De kinderen werden verrast met twee pieten 
en een goochelaar. De goedheiligman liet verschillende kinderen (en ouders) naar voren komen. Sint heeft zelfs 
de polonaise gelopen met de kinderen en ouders. Toen de avond op zijn einde liep kwamen de cadeaus voor 
de kinderen tevoorschijn.  
 
Bingo: Voor de spelers van Onder-11was een bingoavond georganiseerd door de activiteitencommissie in de 
voetbalkantine. Er waren kleine en grote prijsjes, en De vriendenkring had twee hoofdprijzen beschikbaar 
gesteld, een heuse voetbalsjaal en een voetbal van de Ulftse Boys.  
 
Disco: Voor het eerst was er een disco-avond in de kantine voor de MO13 en JO13. De muziek werd deze 
avond verzorgt door DJ DAAN!! mede mogelijk gemaakt door Raymond van Osch.  
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Flipperen:Voor de spelers van de MO15 en JO15 is een flipperkast-activiteit georganiseerd en konden ze  zich 
een uur uitleven op de 56 aanwezige flipperkasten, waaronder de grootste van heel Europa. Daarna begon het 
onderlinge toernooi. Als derde geëindigd Joran Lanke, tweede plek Pim Slutter en met terechte winnaar Hassan 
Abdikadir.  

 
Pupillenkamp 
Dit jaar was het thema bij Pupillenkamp “Oerkamp”. De ontvangst was daarom aangekleed in pre-historische 
kleding en heuse (houten) dinosaurus stond bij de ingang. De organisatie had weer enorm zijn best gedaan om 
de kinderen te vermaken met leuke thema-spellen, lekker eten en drinken en een gemoedelijk samenzijn bij het 
kampvuur.  
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7. Accommodatie (clubgebouw en velden) en materiaalbeheer 
Dit seizoen ging de meeste aandacht uit naar het 
onderhoud van de grasmat. In de winterperiode bleek dat 
de belastbaarheid van het veld de nodige zorg vroeg en 
aan het eind van het seizoen was, vanwege het extreme 
droge weer, volop aandacht nodig om het grasveld groen 
te houden. Ondanks hulp van trainers en leiders, waar we 
zeer dankbaar voor waren, konden we niet voorkomen 
dat we hebben moeten besluiten om de opening van de 
velden voor het seizoen 2018-2019 naar een latere datum 
te verschuiven.  
Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 zijn achter de 
doelen op het hoofdveld, nieuwe constructies geplaatst 
voor het kunnen bevestigen van de spandoeken van 
hoofdsponsor "De Hendriksen Groep". De twee robuuste constructies waren noodzakelijk omdat de 
spandoeken niet in de ballenvanger geplaatst konden worden vanwege de veiligheid voor sporters en 
bezoekers van ons complex, in geval van weersomstandigheden waarbij de wind een grote rol speelt. De 
constructie is gerealiseerd via  een stille sponsor die zorg heeft gedragen voor de benodigde materialen en door 
de vrijwilligers van de onderhoudsploeg Ulftse Boys die de werkzaamheden hebben uitgevoerd samen met Cas 
en Jordy Punte van “"Las-montagewerk Cas Punte" 
En uiteraard werd dit seizoen door de onderhoudsploeg de vele de maandelijkse klussen uitgevoerd zoals 
snoeiwerkzaamheden, onderhoud aan doelen, wekelijks belijnen en het schoonhouden van de kleedkamers. 
 

8. Commerciële Zaken 
In het seizoen 2017-2018 weet de sponsorcommissie nieuwe sponsoren aan te trekken of hebben bestaande 
sponsoren een investering gedaan voor de aanschaf van nieuwe tenues of presentatiekleding.  
De bijdragen van de volgende sponsoren zijn via een fotoreportage vastgelegd:  

• Schoonheidsspecialiste en pedicure Susanne Boers en 
Sabine Rutjes van Hair by Sabine hebben de spelers en 
leiders van JO11-2 in nieuwe presentatiepakken 
gestoken.  

• De vaders Koen van Aalst van KvA-bouw en Lennart 
den Dulk van Woond vloer en traprenovatie hebben 
presentatiepakken aangeboden aan het team JO11-1. 

• André Salemink van restaurant Eten bij André die Ulftse 
Boys 5 heeft voorzien van nieuwe tenues (en vorig 
seizoen hadden de spelers de zogenaamde ‘derde-
helft’-shirts van hem ontvangen).  

 
  
 

     



          

 
VV Ulftse Boys                              seizoen 2017-2018 

 

JAARVERSLAG seizoen 2017-2018 
 

UB Jaarverslag 2017-2018                                                                                                        Pagina 14 van 15 

Sponsormiddag Ulftse Boys 
De sponsorcommissie is, samen met de Horeca-groep, de drijvende kracht achter de organisatie van de 
Sponosrmiddag vv Ulftse Boys. Dit seizoen werd de jaarlijkse netwerkbijeenkomst gehouden bij Geurts 
Bouwelementen te Ulft. Naast een informeel verhaal aan de zijde van Ulftse Boys werd door de gebroeders 
Geurts  een bedrijfspresentatie en rondleiding gegeven.  
 
Die middag werd ook trouwe sponsor en leverancier van de vereniging De Echte Bakker Theo Hendriks en zijn 
vrouw Miranda extra in het zonnetje gezet. Op 31 maart was hun laatste werkdag. Tonnie Kok van de 
sponsorcommissie van vv Ulftse Boys bedankte Theo en Miranda Hendriks voor de jarenlange verbondenheid 
met de vereniging en vindt het einde van de bakkerij en winkel een gemis voor Ulft, voor Oer en voor vv Ulftse 
Boys.  
 
Na deze handelingen volgde een netwerkborrel en het warm en koud buffet verzorgd door Restaurant - 
cafetaria Eten bij André.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. Communicatie en PR  
Website en Social-Media:  
Ulftse Boys heeft een eigen website en Facebook-pagina. De meer formele nieuwsberichten worden op de 
website geplaatst, die daarna ook op de Facebookpagina worden gepubliceerd. De fotografen maken elk 
weekend als er wedstrijden worden gespeeld, foto’s van bepaalde teams; deze foto’s worden vrij snel op de 
website en op Facebook geplaatst. De Facebook-pagina wordt erg goed bekeken. 
 
Voetbalassist:  
Diegene die het nieuws via mobiele devices bij wil houden, kan de voetbalassist Clubapp downloaden. Deze is 
gekoppeld aan enkele informatie-onderdelen van onze website. Het betreft  de onderdelen Nieuws, Programma, 
Uitslagen en Afgelastingen. Op deze manier kunnen leden zich snel op de hoogte stellen van nieuwsitems en 
wedstrijdgegevens.  
 
Presentatiegids: 
De Presentatiegids 2017-2018 is, mede door de actieve werving van advertenties door de leden van de 
sponsorcommissie, weer in grote oplage gedrukt. Aan alle leden, steunende leden, vrijwilligers en sponsoren is 
een gids verstrekt.  
 
Wedstrijdblaadje: 
Elke thuiswedstrijd wordt het wedstrijdblaadje “UB-weetjes” opgesteld. Het wedstrijdblaadje wordt uitgereikt aan 
de bezoekers die de thuiswedstrijd van het eerste elftal willen bekijken. Daarnaast wordt het wedstrijdblaadje 
digitaal (per mail) doorgezet naar de (steunende) leden en sponsoren. Het wedstrijdblaadje is een welkome en 
actuele aanvulling op de informatievoorziening binnen onze vereniging.  
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Spaar- en winacties: 
De communicatiecommissie draagt (samen met de sponsorcommissie) ook zorg voor het bekendmaken van 
bepaalde spaar- en winacties van (lokale) bedrijven in de situatie dat Ulftse Boys kans maakt om een (geld)prijs 
te winnen. In dit seizoen was er 1 actie waarbij we onze leden o.a. per mail hebben benaderd om zo aandacht 
te geven aan deze acties. Die actie betrof de Rabobank clubkas campagne. Wederom is Ulftse Boys in de 
prijzen gevallen doordat ze in de Rabobank Clubkas Campagne  een verdienstelijke 7e plaats heeft gehaald 
van de ongeveer 500 deelnemende verenigingen. Deze positie was goed voor een geldbedrag van €1080,97. 
We zijn als vereniging erg blij en trots dat we zo'n loyale achterban hebben!  
 

10. Relaties 
Naast (steunende) leden, vrijwilligers, sponsoren, ouders van jeugdleden 
onderhoudt Ulftse Boys ook relaties met andere verenigingen/stichtingen, 
maatschappelijke organisaties of overheidsinstanties.  
 
In het bijzonder noemen we de relatie met de Vriendenkring. De 
Vriendenkring heeft dit seizoen voor het eerst een Vriendenkringmiddag 
gehouden tijdens de thuiswedstrijd Ulftse Boys tegen FC Eibergen. Deze 
middag was goed verlopen en heeft veel positieve reacties opgeleverd. Er 
werd een loterij gehouden en voor de jeugd was een springkussen en 
popcornmachine geregeld. Het duo Luc ten Brinck en Raimond Surquin 
verzorgde die middag voor de muziek en Robert Postma, Patrick Visser 
en Geert Althof gaven op het podium voor een wedstrijd analyse.  
 
Schutterij De Eendracht                                                                                                                                           
Ulftse Boys kent een samenwerking met De Eendracht, dit komt onder 
meer tot uiting als het gaat om de uitwisseling van vrijwilligers. Tijdens de 
feestavond Afsluiting seizoen konden we een beroep doen op enkele 
vrijwilligers van De Eendracht. Zij namen de bardienst en schoonmaak 
voor hun rekening waardoor ons eigen kantinepersoneel ook ‘een avondje 
uit’ had en volop konden meegenieten. 

 
Het complex van Ulftse Boys wordt ook door 2 andere 
organisaties gebruikt, de dartvereniging K.W.W. (Kieken Wat 
Wut) en Stichting Humanitas die de locatie gebruikt voor het 
bieden van naschoolse opvang Superstoer.  
K.W.W. bestaat uit een aantal voetbalvrijwilligers / spelers 
van de Boys. Onder bezielende leiding van captain Pascal 
Roes bestaat het team verder uit: Ydo Lettink, Arno Visser, 
Eric Drevers, Jordy Steverink, Gerard Wijnia, Dennis Roes, 
Marco Roes, Remco Kolks en Michael Melissen.  
K.W.W. gebruikt het horeca-gedeelte van Ulftse Boys als 
“thuishonk” en ontvangen 1x in de 2 weken een bezoekende 
vereniging.  
 

 

 
11. Slotwoord 
Het bestuur bedankt alle leden en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat het seizoen 2017-2018 
sportief en succesvol is verlopen. Daarnaast spreekt het bestuur het vertrouwen uit dat de huidige leden en 
vrijwilligers zich opnieuw willen inzetten om de ambities voor het komende seizoen te realiseren.  


