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Woordje van de Voorzitter    

Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 39, nummer 2, December 2006 

Maandag 20 nov. j.l. hebben we onze 
Algemene Leden Vergadering gehouden.

	
De	sfeer	was	goed	en	ik	was	trots	dat	we	onze	

nieuwe	technische	directeur	Hans	Hensen	konden	
presenteren.	Zoals	ik	reeds	aangegeven	heb	in	

de	vorige	aflevering	van	Teamgeest	willen	
wij	aan	onze	prestatieve	aspiraties	voor	de	
toekomst	inhoud	geven	en	ik	ben	er	zeker	

van	dat	we	met	het	aanstellen	van	Hans	op	
de	goede	weg	zijn.	Hans	krijgt	de	volledige	

verantwoordelijkheidvoor	het	technische	
beleid	van	de	gehele	vereniging.	Tijdens	

de	vergadering	heb	ik	aan	de	aan-
wezigen	zijn	functie	omschrijving	
duidelijk	gemaakt	en	Hans	heeft	

zich	voorgesteld.	het	contract	
gaat	per	1	maart	a.s.	in,	maar	

u	zult	al	vanaf	nu	Hans	
regelmatig	op	het	

sportpark	aantreffen.
We	hebben	tijdens	de	

vergadering	van	vele	
medewerkers	

afscheid	geno-
men	en	dezen	
middels	een	

Voor het officiële begin van de ALV 
op 20 november 2006 werd er aan de 
aanwezige leden eerst toestemming 
gevraagd twee medewerkers van V.V. 
De Meern te benoemen tot Lid van 
Verdienste, t.w. Jan Vermeulen en Siem 
Wagevoort.

Lid van Verdienste: Jan Vermeulen
Voorzitter	Frans	van	Seumeren	prees	Jan	
Vermeulen,	al	vele	jaren	voorzitter	van	de	
Jeugdafdeling,	vooral	om	zijn	geduld	en	
zachtaardigheid,	maar	stelde	dat	dit	eigen-

lijk	niet	meer	past	in	deze	tijd	van	verru-
wing.	Toch,	zo	stelt	Frans,	draait	de	grote	
Jeugdafdeling	van	de	V.V.	(momenteel	zijn	
er	zo’n	850	leden,	69	teams,	vele	trainers/
leiders:	er	zijn	zo’n	235	vrijwilligers	actief	
in	de	Jeugdafdeling)	voor	97	%	van	de	tijd	
perfect,	mede	door	Jan’s	pedagogische	kwa-
liteiten.	De	Meern	maakt	hier	graag	gebruik	
van	en	prijst	hem	om	zijn	grote	verbonden-
heid	met	de	vereniging.	Met	het	overhan-
digen	van	een	Oorkonde	en	een	beeldje	
wat	verbondenheid	uitbeeld,	werd	de	wens	
uitgesproken	dat	Jan	nog	enige	tijd	in	func-
tie	zal	blijven.	In	zijn	dankwoord	bedankt	
de	verraste	Jan	Vermeulen,	die	eigenlijk	
ziek	op	bed	lag,	maar	overgehaald	was	om	
toch	te	komen,	met	name	het	Jeugdbestuur	
en	de	vele	vrijwilligers,	zonder	wie	dit	alles	
niet	mogelijk	zou	kunnen	zijn.	Namens	
de	commissie	Jeugd	deed	Han	Ouburg	
nog	een	woordje,	waaruit	bleek	dat	Jan	
vooral	met	de	verandering	van	informatie	
en	techniek	wat	moeite	heeft	gehad	(van	
postduiven	schriftje	met	pen	en	fototoestel-
len	met	een	vogeltje	tot	mobiel	en	internet)	
toch	was	dit	geen	rem	voor	Jan	om	door	te	
gaan.	Van	de	Jeugdcommissie	krijgt	hij	den	
ook	het	cijfer	9+	!

Lid van Verdienste: Siem Wagevoort	
Siem	Wagevoort	is	ook	al	vele	jaren	bij	de	
V.V.	betrokken:	hij	heeft	al	vele	functies	
bekleed:	zo	was	hij	ooit	voorzitter,	heeft	
in	het	HB	zitting	gehad,	is	al	jarenlang	
scheidrechter	voor	met	name	de	Dames	

(de	Toppers),	hij	is	13	jaar	penningmeester	
geweest;	en	is	de	laatste	jaren	vooral	actief	
als	leider	bij	diverse	teams.	Momenteel	is	
hij	leider	van	Zaterdag	2.Ook	bij	Siem	is	de	
verbondenheid	met	de	club	groot	en	dus	
kreeg	ook	hij	het	beeldje	en	een	Oorkonde	
uitgereikt	door	Frans.	Ook	Siem	had	van	te	
voren	niets	in	de	gaten	gehad,	tot	hij	zijn	
vrouw	zag	in	de	kantine	en	voelde	dat	er	
iets	aan	de	hand	was…	Hij	vindt	de	organi-
satie	van	de	V.V.	nu	veel	professioneler,	met	
name	op	financieel	gebied	en	hoopt	nog	
jaren	leider	te	kunnen	en	mogen	blijven.

Ter nagedachtenis
Na	deze	feestelijke	onderscheidingen	werd	
er	tijd	ingeruimd	voor	de	herdenking	van	
een	aantal	weggevallen	leden	of	aanver-
wanten:	Fabian	Hol,	Piet	Oostrom,	Jan	
Ederzeel,	Arie	van	Wijk,	Adrie	Oostveen	en	
recent	Marian	Hazelaar,	de	vader	van	Toine	
van	Putten	en	de	vader	van	Hans	de	Wit.	
Ter	nagedachtenis	aan	hen	allen	werd	een	
minuut	stilte	gehouden.

Terugblik vorig seizoen
Tijdens	de	bespreking	van	het	afgelopen	
enerverende	jaar	kwam	een	aantal	punten	
ter	tafel.
-	Er	werd	teruggekeken	naar	het	fantasti-
sche	openingsfeest.
-	De	verpachting	van	de	kantine,	waar	eerst	
nogal	wat	verdeeldheid	over	was,	loopt	
voor	zowel	de	pachter	als	het	bestuur	tot	
volle	tevredenheid.

Algemene Leden Vergadering 2006:
Veel bloemen en presentatie nieuwe functie en commissie.

toespraakje	en	een	bos	bloemen	bedankt	voor	hun	inzet	de	
afgelopen	jaren.

Twee	kanjers	binnen	de	V.V.	te	weten	Jan	Vermeulen	en	
Siem	Wagevoort	zijn	benoemd	tot	Lid	van	Verdienste.	Het	
beeldje	wat	zij	mochten	ontvangen	en	wat	gebondenheid	
moet	uitstralen,	is	slechts	een	zwakke	afspiegeling	van	hoe-
veel	deze	twee	mannen	van	de	vereniging	houden.	Kerels	
waar	we	trots	op	kunnen	zijn	dat	we	die	binnen	de	gelede-
ren	hebben.

Wat	ook	ter	sprake	kwam	tijdens	de	vergadering	is	de	
sociale	controle	in	en	rond	het	clubgebouw	en	de	velden.	
De	cultuur	van	onze	club	wordt	voornamelijk	bepaald	
door	ons	gedrag.	We	hebben	een	prachtig	complex	met	
fantastische	leden	en	we	willen	dat	zo	houden.	V.V.	De	
Meern	wordt	gezien	als	een	vereniging	waar	de	leden	op	
een	uiterst	sociale	manier	met	elkaar	omgaan	en	waar	
gezelligheid	een	voorname	plaats	inneemt.	Dat	moet	zo	
blijven	en	om	dit	te	waarborgen	zijn	er	regels	ingesteld,	
waar	een	ieder	zich	aan	dient	te	houden.	Ik	zou	dan	ook	
een	dringend	beroep	op	jullie	willen	doen	om	diegenen	die	
‘lak’	hebben	aan	deze	regels	ter	plaatse	te	corrigeren.	Dit	
kost	soms	moeite	omdat	je	iemand	terecht	moet	wijzen,	
maar	dat	doe	je	dan	in	het	belang	van	ons	allen,	want	we	
willen	tenslotte	de	cultuur	van	onze	club	bewaken.	Een	
voorbeeld	hiervan	is	een	brief	die	ik	mocht	ontvangen	van	

een	bezorgde	vader,	die	als	de	dood	is	
dat	zijn	zoontje	onder	een	auto	komt,	
omdat	er	op	de	toegangsweg	naar	het	
sportpark	dikwijls	veel	te	hard	gereden	wordt.	Probeer	
daar	rekening	mee	te	houden.	Tot	slot,	we	zullen	er	in	
de	nabije	toekomst	niet	aan	ontkomen	dat	er	een	beleid	
moet	komen	met	betrekking	tot	het	roken.	We	hebben	
dat	tijdens	de	vergadering	besproken	en	het	bestuur	zal	
het	komende	jaar	voorstellen	uitwerken.	Meer	en	meer	
is	duidelijk	geworden	dat	‘	meeroken’	bijna	net	zo	slecht	
voor	je	gezondheid	is	als	zelf	roken.	Daar	er	slechts	een	
kleine	minderheid	nog	rookt	en	omdat	sport	en	roken	
niet	de	beste	combinatie	is,	denk	ik	dat	we	tot	een	doel-
gericht	beleid	dienen	te	komen.	Het	aantal	klachten	hier-
over	neemt	toe.

Sorry	dat	het	zo’n	educatief	verhaaltje	is	geworden,	maar	
als	voorzitter	ben	ik	verplicht	om	dat	zo	nu	en	dan	ook	
te	doen.	Voor	de	rest	gaat	alles	prima.	Er	is	inmiddels	
ook	een	seniorenfeest	geweest.	Ik	hoop	dat	hiermee	ook	
een	verdere	verbroedering,	die	reeds	is	ingezet	tussen	de	
Zaterdag-	en	Zondagafdeling	kan	plaatsvinden.	(Meestal	
hebben	de	vrouwen	een	grote	invloed	op	zulke	processen)

Met	vriendelijke	groet,
Frans van Seumeren

lees verder op pagina 2

Een verraste Jan Vermeulen ontvangt de oorkonde van de voorzitter.

V.V.De Meern wenst u prettige feestdagen
     en een gezond 2007



Algemene Leden Vergadering

december 2006

-	Het	aantal	leden	is	inmiddels	opgelopen	
naar	1331,	waarvan	1007	spelende	leden,	
met	vooral	veel	jeugdspelers.
-	Na	het	dieptepunt	met	de	Zaterdagcom-
missie	is	het	gelukt	in	korte	tijd	een	nieuwe	
commissie	te	formeren,	met	André	Bakker	
als	voorzitter.	Gelukkig	is	Bertus	de	Ridder	
gebleven	en	houdt	hij	zich	nu	bezig	met	de	
technische	zaken	van	de	Zaterdagafdeling.
-	Ook	is	er	een	nieuwe	Zondagcommissie	
gekomen,	met	Georg	Potters	als	voorzitter.

Tuchtcommissie
Een	belangrijk	punt	is	de	aanwas	van	het	
grote	aantal	nieuwe	Jeugdleden	in	goede	
banen	te	lijden	en	alle	zaken	zo	optimaal	
mogelijk	te	regelen,	zodat	iedereen	aan	het	
voetballen	zelf	toekomt.	Mede	daarom	is	
er	een	nieuwe	functie	binnen	de	V.V.	gecre-
eerd:	die	van	Technisch	Directeur.	Ook	is	
het	bestuur	bezig	met	het	oprichten	van	
een	Tuchtcommissie,	die	uitwassen	(vooral	
bij	de	Jeugd)	moet	gaan	behandelen.	Met	
name	André	van	Merode	(jurist)	gaat	zich	
hier	mee	bezig	houden.

Financieel

Wim	Stolwijk	deed	een	kort	verslag	over	
de	financiën	van	de	V.V.,	waaruit	blijkt	
dat	de	vereniging	financieel	zeer	gezond	
is	en	een	goede	liquiditeit	heeft.	Ook	ss	
hij	blij	dat	een	langlopende	zaak	met	de	
gemeente	over	de	BTW	afdracht	van	het	
oude	sportveld	in	het	voordeel	van	de	V.V.	
uitgepakt	is.	Tevens	gaf	hij	de	leden	van	de	
sponsorcommissie	een	pluim:	zij	hebben	
veel	bereikt	en	veel	geld	voor	de	vereniging	
binnengehaald.

Bedankt !
Veel	bedankjes	waren	er	ook	voor	o.a.	
vertrekkende	medewerkers,	zie	de	foto’s	in	
deze	Teamgeest..

Rondvraag en Technisch Directeur      
Rondvraag	en	Technisch	Directeur
Tijdens	de	rondvraag	bleek	o.a.	dat,	in	
tegenstelling	tot	wat	sommigen	dachten,	de	
prijzen	van	de	consumpties	nagenoeg	niet	
gestegen	zijn;	er	veel	behoefte	is	aan	een	
derde	kunstgrasveld	en	dat	de	aanwezigen	
dit	verkozen	boven	de	aanleg	van	lichtmas-
ten	bij	het	hoofdveld;	er	meer	opgetreden	
moet	worden	tegen	klierende	jongeren,	dus	

meer	sociale	controle	is	vereist	en	werd	
ook	nog	de	vraag	gesteld	of	er	misschien	
iemand	in	is		een	nieuwe	supportersver-
eniging	te	organiseren.	Ook	meldde	Frans	
dat,	in	aansluiting	op	het	landelijk	beleid,	
in	de	toekomst	meer	maatregelen	worden	
genomen	om	het	roken	in	de	kantine	aan	
banden	te	leggen.	Tot	slot	stelde	Frans	van	
Seumeren	de	nieuwe	Technische	Directeur	
voor	het	komende	jaar,	Hans	Hensen	voor.	

Verdere	informatie	hierover	vindt	u	op	
pagina	4	van	deze	Teamgeest.

Ter	afsluiting	van	de	avond	was	er	natuur-
lijk	een	gezellig	napraten	onder	het	genot	
van	een	drankje,	voor	sommige	aanwezigen	
misschien	wel	het	meest	belangrijke	onder-
deel….

Wilna	Gruters

Op	de	Algemene	Leden	vergadering	werd	ik	geheel	verrast	in	
de	bloemetjes	gezet	en	benoemd	tot	lid	van	verdienste.	

Daar	had	ik	echt	niet	bij	stil	gestaan	omdat	ik	nog	actief	in	het	
inderdaad		drukke	en	veel	tijd	vragende	jeugdgebeuren	sta.	

En	bovendien	zijn	er	zoveel	mensen	actief	voor	de	ver-
eniging,	dat	het	altijd	wat	‘overdone”	aandoet	als	net	jij	

speciaal	in	het	zonnetje	gezet	wordt.	Ik	beschouw	dit	
dan	ook	mede	als	een	erkenning	van	het	vele	werk	

van	de	gehele	jeugdcommissie	en	haar	medewerkers.	
Een	commissie	die	in	een	tien	jaar	tijd	de	jeugd	

zag	groeien	van	200		naar	850	leden	en	deze	
groei	met	de	hulp	van	een	paar	honderd	

vrijwilligers(sters)	op	een	voortreffelijke	wijze	
vorm	wist	te	geven.

Nogmaals	bedankt	en	ik	zal	proberen	er	
trots	op	te	zijn.

Jan	Vermeulen

Het	verenigingsbestuur	nodigt	leden,	ouders	van	jeugdleden,	medewerkers,	supporters	en	sponsors	alsmede	hun	eventuele	partners	
uit	voor	de	NIEUWJAARSRECEPTIE.

De	nieuwjaarsreceptie	wordt	gehouden	op	zondag	7	januari	2007	vanaf	15.00	uur	in	het	clubgebouw.

Voorafgaand	zijn	er	een	aantal	wedstrijden.	In	ieder	geval	spelen	Zondag	1	tegen	Argon	2	en	Zondag	3	tegen	UVV	4.	Volg	voor	
nadere	berichten	de	site	en	de	publicatieborden.

Kortom	een	sprankelend	en	sportief	begin	van	2007	voor	jong	en	oud	die	V.V.	De	Meern	een	warm	hart	toedraagt.	Komt	allen!!

Vervolg van pagina 1
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Vrijwilligers gezocht

Inleverdatum voor de 

volgende TeamGeest 

1 Maart 2007

2 TeamGeest

UitnodigingUitnodiging

NIEUWJAARSRECEPTIE.NIEUWJAARSRECEPTIE.

Ook Siem Wagevoort nu Lid van Verdienste

Bedankt,

Gezocht:	redactieleden

Als	redactie	van	de	Teamgeest	proberen	we	5	keer	per	jaar	een	clubblad	uit	te	
brengen	met	informatie	vanuit	alle	afdelingen	en	dat	is	best	wel	een	grote	klus.	
Gelukkig	hebben	we	tegenwoordig	de	hulp	van	een	geweldig	creatief	persoon,	
Martin	Jansen,	die	de	hele	opmaak	voor	zijn	rekening	neemt.	Maar	het	beden-
ken	van	onderwerpen,	het	maken	van	foto’s	en	tekst	of	deze	zaken	aangeleverd	
krijgen,	kost	best	wel	wat	tijd.	Daarom	zoeken	we	extra	mensen	voor	onze	com-
missie.	Dus,	wie	het	leuk	vindt	om	eens	foto’s	te	maken	of	een	stukje	te	schrij-
ven	over	een	actueel	onderwerp	binnen	de	V.V.,	neem	dan	alsjeblieft	contact	met	
één	van	ons	op.	Alle	hulp	is	welkom	!!!!	
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VV De Meern bedankt: 

Ad de Lange, 

Jarenlang	bestuurslid	geweest,	
vooral	voor	de	verenigingsbrede	
technische	zaken	en	de	Zondag

Lennaert de Bokx, 

Vorig	jaar	plaatsvervangend	voorzit-
ter,	 waarbij	 moeilijke	 beslissingen	
moesten	 worden	 genomen,	 gaat	
voor	een	aantal	jaar	naar	Duitsland

Jan Verburgt,

Behandelde	vooral	de	technische	
zaken	in	de	Zondagcommissie,	

hield	de	zaken	onder	controle	bij	
problemen.

Joop Zoutenbier, 

Was	jarenlang	zeer	actief	in	de	
sponsorcommissie,	heeft	zodoende	

veel	voor	de	V.V.	binnengehaald.	
Wanneer	komt	hij	weer	terug	?

Dorothy van Sloten, 
 
Was	lid	van	de	Jeugdcommissie,	was	
vooral	bezig	met	evenementen	en	
toernooien

Wim en Truus Oostrom,
 
Hebben	jarenlang	de	verzending	van	
de	 Teamgeest	 verzorgd:	 gestickerd	
en	aangeleverd	bij	de	post

Gerard Peek: 
	
Al	een	eeuwigheid	consul	voor	de	vereniging.	Wilde	eigenlijk	
de	bloemen	niet	aannemen,	omdat	hij	ze	daarvoor	ooit	al	eens	
gehad	had	en	het	bestuur	vergat	te	noemen	dat	hij	22	jaar	
wedstrijdsecretaris	was	geweest....	

Charles Beniest, 
 

Was	lid	van	de	Zaterdagcommissie,	
nu	nog	keeperstrainer	bij	de	

jeugdafdeling

Bertus de Ridder,	
	

Was	lid	van	de	Zaterdagcommissie,	
maar	blijft	het	technische	beleid	van	

de	zaterdag	regelen

TeamGeest

 

Afscheid van Vrijwilligers

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is 

afscheid genomen van een aantal medewerkers.

Nog één keer in het zonnetje, bedankt voor 

bewezen diensten.

 

Ook in het zonnetje wegens: Andere functie of jarenlang goed functioneren:



Technisch Directeur Hans Henzen,
“Met een nog betere jeugdopleiding en 
een soepele overgang van jeugdspelers 
naar de senioren hoop ik de vereniging 
op een hoger niveau te brengen. Verder 
wil ik meewerken aan het  ‘wij’ gevoel 
binnen de vereniging.”

Tijdens	de	Algemene	Ledenvergadering	
werd	Hans	Hensen	voorgesteld	als	de	Tech-
nisch	Directeur	voor	de	komende	
1	½	jaar	van	V.V.	De	Meern.	Hij	zal	per	1	
maart	officieel	in	functie	treden.	Het	begrip	
‘Technisch	Directeur’	is	nieuw	binnen	V.V.	
De	Meern.
Wie	is	Hans	Hensen	en	wat	worden	zijn	
taken?

Technisch Directeur 
Nadat	vorig	seizoen	met	de	functie	Tech-
nisch	Jeugdcoördinator	was	begonnen	in	
de	persoon	van	John	van	der	Sluis,	welke	
helaas	wegens	privé	omstandigheden	voor-
tijds	is	vertrokken,	is	er	gezocht	naar	een	
andere	manier	van	coördineren	van	het	
technisch	beleid	binnen	de	hele	vereniging.	
Belangrijk	hierbij	is	voor	het	Hoofdbestuur	
vooral	dat	er	één	persoon	is	die	de	uitein-
delijke	beslissingen	neemt	en	hierover	ver-
antwoording	aflegt	aan	het	hoofdbestuur	
én	dat	het	geen	vrijblijvende	functie	is.	
Daartoe	is	het	begrip	Technisch	Directeur	
in	het	leven	geroepen.	

Ruime ervaring als trainer/ coach
Hans	Hensen,	nu	trainer/coach	bij	de	C4,	
het	elftal	van	zijn	zoon	Kevin,	is	bereid	om	
vanaf	1	maart	deze	functie	op	zich	te	gaan	
nemen.	De	afspraak	is	dat	Hans	gemiddeld	
15	uur	per	week	hieraan	besteedt.	Hij	gaat	
bij	zijn	huidige	werkgever	korter	werken.	
Hans	is	al	jarenlang	bij	verschillende	voet-
balverenigingen	op	velerlei	functies	actief	
geweest	en	heeft	zo	een	rijke	ervaring	
opgebouwd.	Hans:	“Nadat	ik	12	jaar	als	
voetballer	in	het	eerste	van	VVM	(Mont-
foort)	gespeeld	had	en	inmiddels	ook	
jeugdtrainer	was	bij	de	A-junioren,	ben	
ik,	na	gestopt	te	zijn	als	voetballer,	bij	
VVM	hoofdtrainer	geworden.	De	beno-

digde	diploma’s	om	dit	te	doen	had	
ik	al,	dus	nam	ik	deze	uitdaging	

aan.	Later	ben	ik	als	trainer	
overgestapt	naar	UHSV,	waar	
ik	4	jaar	hoofdtrainer	ben	

geweest.	Hierna	ben	ik	naar	
DSO	overgestapt,	waar	ik	eerst	

5	en	later	3	jaar	trainer	
ben	geweest.	Ook	ben	

ik	nog	trainer/coach	
bij	PVCV	geweest.	
Na	een	korte	stop	
ben	ik	voorzitter	

bij	DSO/Ultra-
jectum	
gewor-
den,	wat	

ik	6	jaar	
heb	

gedaan	en	waar	ik	bestuurlijke	ervaring	
heb	opgedaan	en	vooral	ook	begrip	en	
inzicht	heb	gekregen	in	de	verscheidenheid	
aan	taken	die	door	o.a.	trainers/coaches	
en	vrijwilligers	worden	uitgevoerd.	Bin-
nen	mijn	huidige	werkzaamheden	geef	
ik	dagelijks	leiding	aan	een	groep	van	20	
personen.

Voorbereiding
Inmiddels	was	ik	in	De	Meern	gaan	wonen	
en	werd	mijn	zoon	lid	van	de	V.V.		Dit	
seizoen	besloot	ik	een	jaartje	het	team	van	
mijn	zoon	te	trainen	en	te	coachen,	om	het	
seizoen	daarna	als	hoofdtrainer	aan	de	slag	
te	gaan	bij	een	vereniging.		Voordat	ik	hier	
echter	werk	van	kon	maken	kwam	Frans	
van	Seumeren	en	Georg	Potters	met	de	
vraag	of	ik	Technisch	Directeur	wilde	wor-
den.	Gezien	het	verenigingsbrede	karakter	
van	de	functie	en	gebruikmakend	van	mijn	
ervaring,	leek	me	dit	een	leuke	uitdaging	
en	heb	ik	ja	gezegd.
Hoewel	de	indiensttreding	pas	per	1	maart	
officieel	wordt,	gaat	Hans	Hensen	al	tijdens	
de	opmaak	van	deze	Teamgeest	aan	de	slag:	
de	contracten	van	de	hoofdtrainers	van	de	
Zaterdag	(Michel	de	Ridder)	en	Zondag	
(Hans	de	Wit)	lopen	dit	seizoen	af	en	zijn	
er	dus	besprekingen	nodig.	Wat	daarvan	
de	uitkomst	zal	zijn	leest	U	in	de	volgende	
TeamGeest	
Ondanks	dat	Hans	de	andere	taken	pas	in	
maart	op	zich	gaat	nemen	is	hij	nu	al	regel-
matig	rond	de	velden	te	vinden.	Niet	alleen	
bij	zijn	zoon,	maar	ook	als	toeschouwer	bij	
andere	teams.	Dit	mede	als	voorbereiding	
op	zijn	functie	straks.

Taken
De	Technisch	Directeur	(TD)	is	verant-
woordelijk	voor	het	gehele	technisch	beleid	
van	de	vereniging,	dus	zowel	van	de	afde-
lingen	jeugd,	dames,	zaterdag	en	zondag,	
dit	alles	binnen	het	raamwerk	van	het	stra-
tegisch	beleidsplan.
De	Technisch	Directeur	valt	direct	onder	de	
verantwoordelijkheid	van	het	verenigings-
bestuur.	Het	aanspreekpunt	is	de	voorzitter	
van	het	verenigingsbestuur.
De	taken	zijn:		
	 1	 Het	doen	van	voordracht	aan		
	 	 verenigingsbestuur	voor	aanstel	
	 	 len	trainers	van	afdelingen	jeugd,		
	 	 voor	wat	betreft	de	selectieteams,		

	 	 dames,	zaterdag	en	zondag	met		
	 	 daarbij	de	financiële	onderbou	
	 	 wing;

	 2	 Het	beoordelen	van	deze	trainers		
	 	 en	daarover	rapporteren	aan	ver	
	 	 enigingsbestuur;	
	 3	 Het	evalueren	en	waarderen	van		
	 	 de	training	en	begeleiding	van	de		
	 	 selectietrainers;
	 4	 Het	adviseren	van(selectie)trainers		
	 	 over	trainingsmethoden;
	 5	 Het		hebben	van	periodiek	overleg		
	 	 met	de	(selectie)trainers;
	 6	 De	beslissende	stem	hebben	in		
	 	 samenstellen	(selectie)teams;
	 7	 Periodiek	overleg	hebben	met	ver	
	 	 tegenwoordigers	van	de	afdelings	
	 	 besturen	(minimaal	2x	per	
	 	 seizoen)
	 8	 T.a.v.	de	TC	van	de	jeugd:
	 	 -het	periodiek	houden	van	en		
	 	 voorzitten	van	vergaderingen
	 	 -het	voorbereiden	van	onderwer	
	 	 pen	voor	dit	overleg
	 9	 Aangeven	welke	teams	aangewe	
	 	 zen	worden	als	selectieteams;
	 10	 Aangeven	i.o.m	de	TC	jeugd	wan	
	 	 neer	er	sprake	is	van	contract	
	 	 trainers	(voor	selectieteams)	en		
	 	 wanneer	sprake	is	van	
	 	 niet-contract	trainers;
	 11	 Advisering	spelers	waar	te	voetbal	
	 	 len,	met	name	overleg	met	de		
	 	 overgaande	jeugd	naar	de	senio	
	 	 ren;
	 12	 Het	opzetten	van	een	scoutingap	
	 	 paraat.
	 	 Contactpersoon	zijn	van	VV	De		
	 	 Meern	in	relatie	met		FC	Utrecht		
	 	 in	het	kader	van	het	samenwer	
	 	 kingsverband/contract.

Medewerking
Maar,	zoals	hij	zelf	duidelijk	aangeeft”:	“Ik	
kan	het	takenpakket	niet	alleen	invullen,	
daarvoor	heb	ik	de	medewerking	nodig	van	
alle	betrokkenen	bij	V.V.	De	Meern,	pas	dan	
gaat	het	lukken.	In	de	praktijk	veranderd	
er	niet	zoveel:	Iedereen	heeft	nog	steeds	
zijn	inbreng	en	stem,	maar	ik	ben	straks	
eindverantwoordelijk	met	de	uiteindelijke	
beslissende	stem.	Het	accent	van	mijn	
functie	komt	op	de	opleiding	van	de	Jeugd	
te	liggen	en	er	tevens	voor	te	zorgen	dat	er	
een	goede	doorstroming	is	naar	de	verschil-
lende	elftallen	alsmede	van	de	jeugd	naar	
de	senioren.	Hiertoe	wil	ik,	in	samenwer-
king	met	personen	met	een	voetbalachter-
grond,	een	scoutingapparaat	opzetten.	Met	
dat	alles	hoop	ik	dat	de	samenwerking	en	
begrip	tussen	de	verschillende	afdelingen	
nog	meer	verbeterd	gaat	worden	en	dat	het	
‘Wijgevoel’	verder	wordt	uitgebreid.”	

De redactie,
 in samenwerking met Hans Hensen

E4 Kampioen

Even voorstellen:  
Technisch Directeur Hans Hensen:

Zaterdag 1 december is de E4 als 
eerste team van V.V. De Meern 

kampioen geworden.

Met overtuiging werd in de voorlaatste 
competitiewedstrijd het kampioenschap 
veilig gesteld middels een 3-1 overwin-
ning op Zwaluwen E3. Alle negen wed-
strijden werden gewonnen en daardoor 
werd de E4 onbereikbaar voor de con-
currenten. Leiders Marc Kuiken, Ruud 
Dijkstra en Rob Verheul hadden voor 
alle spelers een heuse kampioensbeker 
beschikbaar gesteld. Franklin, Tarik, 
Huy, Hidde, Bart, Matthijs, Guilio, Bram 
en Robert-Jan ; gefeliciteerd !

PSV F1 – V.V De Meern E3  

Door contact te houden met een gese-
lecteerde speler uit de F1 van vorig 
seizoen (Giovanni Nicolaas) was het 
de E3 gelukt om in oktober een wed-
strijd in Eindhoven tegen de F1van 
PSV te regelen op het officiële trai-
nings- en jeugd terrein “de Herdgang”.

Met	een	heuse	bus,	vol	met	vader,	moe-
ders	en	andere	aanhang	togen	ze	naar	
Eindhoven.	En,	hoewel	ze	niet	wisten	wat	
ze	konden	verwachten	van	de	PSV	F1,	die	
al	bijna	kampioen	was,	werd	de	wedstrijd	
gewonnen	met	1-4	!	“Het	liep	lekker,	mits	
we	niet	te	lang	de	bal	bij	ons	probeerden	
te	houden,	dan	leg	je	dus	wel	af	tegen	die	
gasten...”
Ze	wensen	Giovanni	veel	plezier	en	suc-
ces	toe	en…	als	hij	bij	Real	Madrid	zit	
komen	ze	graag	weer!

In januari worden weer de gebruikelijke Jeugdzaalvoetbaltoernooien 
gehouden:
6 januari Hoge Hoed toernooi C junioren
7 januari  Zaalvoetbaltoernooi E-pupillen
14 januari Zaalvoetbaltoernooi F-pupillen

Voor verdere informatie: www.vvdemeern.nl

Jeugdzaalvoetbaltoernooien Jeugdzaalvoetbaltoernooien 
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Door resoluut handelen en het benutten van haar 
gedegen kennis en vaardigheden, heeft Meike Ele-
mersdorp er zaterdag 1 december voor gezorgd dat 
een speler van Zaterdag 4 (Jan Hullegien) behoed is 
voor een hartinfarct.	
Door	rustig	te	blijven	was	de	ambulance	op	tijd	en	
konden	de	mensen	van	de	ambulancedienst	Meike’s	
werk	overnemen	en	werd	Jan	vrij	snel	naar	het	zieken-
huis	vervoerd	en	zelfs	dezelfde	avond	al	gedotterd	is.	
Het gaat nu goed met Jan. Meike: je verdient een grote 
puim !

Deze	situatie	laat	zien	dat	het	medisch	team	binnen	de	vereniging	op	een	goede	manier	
bezig	is,	met	inmiddels	2	dames	die	de	EHBO-dienst	draaien	op	de	zaterdag	(wie	komt	
hen	daarbij	verder	bij	helpen?),	en	verder	de	jeugdleider(ster)s	en	andere	vrijwilligers,	die	
inmiddels	de	cursus	EHBSO	met	positief	gevolg	hebben	afgesloten.	Hierbij	een	foto	van	de	
laatste	groep	geslaagden.	

Wie	ook	de	cursus	wil	volgen	kan	voor	info	terecht	bij	Martin	Adelaar.	

Verder	zijn	de	verzorgers	van	de	Zaterdag	en	Zondag	bezig	om	beginnende	fysiotherapie-
studenten	(Arnout	Bosman	en	wellicht	Koen	Hoveling	uit	de	A1)	de	ruimte	te	geven	om	
ervaring	op	te	doen.
Dit	alles	heeft	maar	één	doel:	te	komen	tot	een	“Sportieve	vereniging”,	waar	adequate	en	
gedegen	hulp	geboden	kan	worden,	aan	sporters	en	supporters.

Martin	Adelaar

 Van het Verenigingsbestuur          
De algemene leden vergadering is 
achter de rug.	
Het	was	een	rustige	en	geanimeerde	verga-
dering.	De	financiën	zien	er	goed	uit.	Ook	
voor	de	komende	jaren!	Het	huishoudelijk	
reglement	is	weer	up-to-date	en	diverse	
medewerkers	(v/m)	werden	in	het	zonnetje	
gezet.	Jan	Vermeulen	en	Siem	Wagevoort	
werden	door	de	vergadering	benoemd	tot	
lid	van	verdienste.	Elders	in	de	Teamgeest	
een	uitgebreider	verslag	van	de	redactie.

Aanstelling technisch directeur

Het	verenigingsbestuur	(VB)	heeft	een	
belangrijk	voornemen	uit	het	beleidsplan	
gerealiseerd.	Hans	Hensen	is	per	1	maart	
2007	benoemd	tot	technisch	directeur.	Dat	
klinkt	duur	en	dat	is	het	ook.	Niet	in	de	
eerste	plaats	qua	belasting	voor	de	begro-
ting,	maar	wel	inhoudelijk.	Hans	krijgt,	
onder	directe	verantwoordelijkheid	van	het	
VB,	de	eindverantwoording	voor	het	totale	
technische	beleid.	Zowel	voor	de	jeugd,	de	
zaterdag,	de	zondag	als	de	dames.	Elders	in	
Teamgeest	wordt	Hans	voorgesteld	en	krijgt	
u	ongetwijfeld	meer	inzicht	wat	Hans	alle-
maal	gaat	doen.	

Tuchtcommissie

Helaas	heeft	ook	V.V.	De	Meern	te	maken	
met	toenemende	agressie	in	en	rond	het	
veld	en	met	gedrag	wat	wij	als	vereniging	
niet	willen.	Vooral	de	commissie	jeugd	heeft	
zijn	handen	vol	aan,	inmiddels	wekelijks	
voorkomende,	‘incidenten’.	Om	ongewenst	
gedrag	systematisch	en	zoveel	mogelijk	een-
duidig	te	corrigeren	en	zo	mogelijk	te	voor-

Jeugdzaalvoetbaltoernooien Jeugdzaalvoetbaltoernooien 

FC Utrecht trainer Foeke Booy	zou	de	avond	opluis-
teren	met	een	sprankelend	betoog	over	het	wel	en	wee	van	
de	FC.	Naast	de	businessleden	was	de	zaal	overvol	met	
medewerkers	en	leden	die	ook	van	harte	welkom	waren.		
Businessclubvoorzitter	Wim	Stolwijk	opende	de	avond	met	
een	korte	inleiding	waarin	hij	het	thema	van	Foeke	,	het	
wankele	evenwicht,	gekscherend	vergeleek	met	zijn	eigen	
wankele	evenwicht	na	een	kaartavondje	in	het	clubcafé	op	
vrijdagavond.

Neuzen dezelfde kant op
Foeke	hield	eerst	een	betoog	over	de	reorganisatie	bin-

nen	de	FC.	Aan	de	hand	van	kleurrijke	power-
pointsheets	legde	hij	keurig	de	weg	uit	die	hij	en	
zijn	medewerkers	hebben	moeten	bewandelen	

om	de	club	in	nood	(22	miljoen	schuld	in	2003)	uit	
het	diepe	dal	te	trekken.	Termen	als	“Duidelijkheid,	
neuzen	dezelfde	kant	op	en	saneren	waar	mogelijk	van	

Top	to	Bottom”	golfden	de	zaal	door	en	daarnaast	moest	
het	eerste	team	ook	nog	prestaties	neerleggen	om	de	rust	

te	bewaren.	Dat	uiteindelijk	de	hele	operatie	goed	is	gelukt	
bleek	uit	het	behalen	van	de	de	nationale	beker	in	2004	
en	de	jaarcijfers	van	dit	moment	(winst	van	ongeveer	3500	
euro).	“Nog	altijd	moeten	we	op	onze	tellen	passen	maar	
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Het wankele evenwichtHet wankele evenwicht
Op maandag 27 november waren alle Businessclubleden weer bijeen gekomen voor hun 

regelmatig terugkerende avondje op de club.

we	hebben	de	stijgende	lijn	te	pakken”,	waren	zijn	laatste	
woorden	voor	de	pauze.

Eigen doelpunt	
Na	een	drankje	kon	een	ieder	weer	ademloos	luisteren	
naar	het	vervolg	dat	ging	over	zijn	functioneren	als	trai-
ner/coach.	.Hij	ging	wat	dieper	in	op	bijvoorbeeld	tactische	
omzettingen.	Hij	beschreef	hoe	hij	tijdens	een	wedstrijd	
voortdurend	aan	het	mijmeren	is	en	hoe	hij	een	duel,	mid-
dels	bijvoorbeeld	een	verrassende	wissel,	voordelig	kan	
beïnvloeden.	Zelfs	de	wisselspelers	op	de	bank	van	de	
tegenstander	kent		hij	uit	zijn	hoofd.	Voortdurend	antici-
peren	op	situaties.	Helaas	ging	het	tegen	PSV	faliekant	mis,	
omschreef	hij,	en	was	een	week	van	voorbereiding	binnen	
8	minuten	voor	niets	geweest.	Utrecht	scoorde	namelijk	in	
eigen	goal!	“Ja,	ook	dat	is	voetbal”,	zei	hij.	Er	was	verder	
volop	gelegenheid	om	vragen	te	stellen	en	Foeke	reageerde	
hier	enthousiast	en	spontaan	op.	Het	laatste	fluitsignaal	
klonk	rond	23.00	uur.	Er	waren	tot	slot	nog	vriendelijke	
woorden	en	een	presentje	voor	Foeke	van	Wim	Stolwijk	
en	Frans	van	Lent	(RaboNedersticht).	De	avond	was	zeer	
geslaagd	en	iedereen	keerde	opgetogen	huiswaarts.

Jos Gentenaar

Van het Verenigingsbestuur Kordaat optreden EHB(S)O-ster 
Meike Elmersdorp

komen,	heeft	het	verenigingsbestuur	beslo-
ten	een	Tuchtcommissie	in	te	stellen.	Deze	
commissie,	bestaande	uit	drie	personen,	zal	
conform	een	nog	op	te	stellen	Tuchtregle-
ment	gevraagd	en	ongevraagd	ongewenst	
gedrag,	wat	niet	valt	onder	het	Tuchtregle-
ment	van	de	KNVB	of	door	de	KNVB	naar	
onze	mening	niet	adequaat	is	behandeld,	
gaan	onderzoeken	en	waar	nodig	bestraffen.	
Belangrijk	bij	het	onderzoeken	is	het	zorgen	
dat	hoor	en	wederhoor	van	betrokkenen	
plaats	vindt.	De	commissie	wordt	voorge-
zeten	door	André	van	Merode,	lid	van	het	
verenigingsbestuur.		

Spelerspas (herhaald bericht)

Het	verenigingsbestuur	doet	een	dringend	
beroep	op	alle	leiders,	spelers,	scheidsrech-
ters,	besturen	commissies	voetbal	en	ande-
ren,	die	met	de	spelerspas	te	maken	heb-
ben,	om	de	reglementen	terzake	strikt	na	te	
leven.	Dit	is	niet	alleen	in	het	belang	om	de	
verloedering	in	het	voetbal	tegen	te	gaan,	
maar	ook	om	te	voorkomen	dat	spelers	en	
vereniging	schorsingen	en	boetes	opgelegd	
worden.	Het	verenigingsbestuur	zal	boe-
tes,	die	vermeden	hadden	kunnen	worden	
als	de	reglementen	zouden	zijn	nageleefd,	
op	de	veroorzakers	verhalen.	De	regels	en	
sancties	inzake	de	spelerspas	treden	per	1	
januari	2007	in	werking	
Voor	meer	info	zie	ook	op	de	website	van	
V.V.	De	Meern	en	op	www.knvb.nl/spelers-
pas.	
Namens	het	verenigingsbestuur,

Ton Oskam,	secretaris



Tijdens zijn verblijf in ons land bracht Sinterklaas, met 2 van zijn 
Pieten, natuurlijk ook weer een bezoek aan VV De Meern.  
Op	29	november	stonden	de	F-98	t/m	F-18	dan	ook	te	trappelen	van	ongeduld,	
in	afwachting	van	de	komst	van	de	Sint	en	zijn	gevolg.	Eerst	kwam	Albert	Lin-
nebank.	Hij	zong	met	de	kinderen	liedjes,	om	de	Sint	naar	het	clubhuis	toe	te	
lokken.	Toen	de	Sint	binnenkwam	waren	de	buikjes	al	wat	gevuld	met	snoep	en	
limonade	en	werd	er	uit	volle	borst	gezongen:	“Welkom	Sinterklaasje…”	
Na	een	bedankje	aan	Jan	Vermeulen,	werden	alle	teams	afzonderlijk	bij	de	Sint	
geroepen	(met	aanwezige	leiders	en	hulpmoeders)	en	verhaalde	hij	in	dichtvorm	
over	hun	kun(st)nen	op	het	veld.	Waren	de	aanwezige	jongens	voor	de	komst	van	
de	Sint	best	wel	stoer,	naar	voren	geroepen	zaten	ze	toch	stil	en	met	open	mon-
den	te	kijken	en	te	luisteren.	
Nadat	de	Sint	weer	vertrokken	was	(“Dag	Sinterklaasje,	dag…”),	kregen	de	kinde-

ren	op	weg	naar	huis	nog	een	
cadeau	mee.	
Helaas	was	de	groep	F-jes	
dit	jaar	(weer)	te	groot	om	
ze	allemaal	bij	de	Sint	te	
laten	komen.	De	andere	F-jes	
mochten	in	plaats	daarvan	
samen	met	de	E-spelers	
hun	kunsten	vertonen	in	
het	zwembad.	Zij	hadden	
in	Fletiomare	dikke	schik	
en	natuurlijk	werd	ook	daar	
het	nodige	snoepgoed	uit-
gedeeld….	Heel	leuk	was	
dit	jaar	ook	dat	er	best	wel	
wat	meisjes	bij	waren	!	(Voor	
meer	foto’s	kunt	u	kijken	op	
de	Site	van	VV	De	Meern).

Nieuws van de jeugd.
Aantal	elftallen
Het	aantal	elftallen	is	sinds	de	vorige	edi-
tie	van	het	clubblad	gewijzigd.	Zo	zijn	de	
meisjes	B2	terug	getrokken	uit	de	compe-
titie	vanwege	een	tekort	aan	speelsters	en	
een	gebrek	aan	discipline.	Nieuwe	elftallen	
zijn	meisjes	D3,	E2	en	F1.	In	totaal	vallen	
dus	71	jeugdteams	en	1	damesteam	onder	
de	jeugdcommissie.

Prestaties
De	prestaties	van	de	standaard	elftallen	zijn	
nogal	wisselend.	De	A1	staat	in	de	mid-
denmoot.	De	B1	staat	nog	wel	aan	kop,	
maar	heeft	haar	riante	koppositie	de	laatste	
weken	helemaal	weggeven	door	1	punt	te	
scoren	uit	de	laatste	drie	wedstrijden.	Toch	
vertrouw	ik	erop	dat	het	tij	keert	en	de	jon-
gens	alsnog	de	hoofdklasse	zullen	halen.
De	C1	en	de	D1	opereren	al	in	de	hoofd-
klasse	en	dat	levert	fikse	tegenstand	op.	
De	C1	is	wat	licht	en	moet	alle	zeilen	
bijzetten	om	niet	in	degradatiegevaar	
te	geraken.	De	D1	staat	wat	veiliger.	
Er	werd	bijvoorbeeld	knap	gelijkge-
speeld	tegen	Elinkwijk	D1	en	maar	

met	2-1	verloren	van	Argon	D1.	Een	
hoogtepunt	voor	de	mannen	was	

ongetwijfeld	de	wedstrijd	tegen	
Ajax	D2.	Er	werd	weliswaar	
verloren	met	6-2	maar	er	

werden	toch	maar	twee	goals	
gemaakt	door	Ramouni	en	

Mitchell,	terwijl	Ajax	pas	
één	tegengoal	had.

De	E1	draait	prima	
mee	in	de	hoofd-
klasse.	De	F1	staat	
in	de	middenmoot.

De	eerste	
kampi-
oen	was	
de	E4.	

(zie	elders	
in	dit	
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blad)	Kampioenskansen	zijn	er	nog	voor	de	
F8	en	de	F11.

Discipline
Elders	al	even	gememoreerd,	maar	jam-
mer	is	het	dat	teams	betrokken	raken	bij	
ongeregeldheden.	De	A1	is	door	de	KNVB	
gestraft	met	drie	punten	in	mindering	en	
400	euro	boete.	Terwijl	toch	iedereen	ervan	
uitging	dat	men	geen	schuld	had.	Voor	
de	KNVB	was	de	formulering	betrokken	
bij	schermutselingen	voldoende	om	deze	
straf	uit	te	delen.	Ik	heb	daar		een	slecht	
gevoel	over,	niet	alleen	naar	de	KNVB	toe,	
maar	ook	naar	onze	eigen	spelers.	Het	
moet	iedereen	duidelijk	zijn	-	en	leiders	en	
trainers	kunnen	daar	niet	genoeg	aandacht	
aan	besteden-	dat	men	zich	op	geen	enkele	
wijze	moet	laten	gaan,	geen	verhaal	moet	
halen,	de	scheidsrechter	niet	onheus	moet		
bejegenen	etc.	want	de	KNVB	straft	kei-
hard	en	zonder	aanzien	des	persoons.	Ook	
toeschouwers	moeten	dit	goed	in	hun	oren	
knopen.
Ook	een	zeer	vervelend	voorval	is	dat	
meisjestrainer	Sabrina	Trompert	gedeelte-
lijk	gestopt	is,	mede	door	het	gedrag	van	
een	aantal	speelsters.
Het	is	nu	eenmaal	zo	dat	je	met	70	jeugd-
teams	snel	betrokken	raakt	bij	inciden-
ten.	Het	is	niet	voor	niets	dat	clubs	als	
Kampong	en	Hercules	niet	meer	tegen	
stadsteams	ingedeeld	willen	worden.	We	
zullen	daarover	zeker	vragen	stellen	bij	een	
komende	KNVB	regio	bijeenkomst.

1.	Kader
Verheugend	is	dat	de	volgende	personen	
zich	hebben	opgegeven	om	een	trainers-
cursus	te	volgen.	Het	cijfer	tussen	haakjes	
geeft	aan	het	aantal	avonden	dat	de	cursus	
duurt.
junioren (10)	 Marcel	Visch-	Henk		
	 Noorlander,	Marcel	Bakker,		 			
pupillen algemeen (10)	 Fred	Geelhoed,		
	 Eric	van	Laar,	Theo	de	Vries,	Peter		
	 Bootsma,	John	Kippersluis,	Rachid	Hab	
	 bou,	Henny	Ockhuizen,	Ruben	van	der		

	 Horst,	Ricardo	de	Ruyter	 			
D pupillen (4)	Corinne	Oltmans,		
	 Benaessa	Ouhammou	 			

Sint op bezoek bij de VV 
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E pupillen (4)	 Menno	Doornekamp,	Eli	
	 anne	Huisman,	Rick	Waccano,	Martin		
	 van	Rijn,	Cosata	Nalmbantis,	Ben	Hen	
	 driks,	Marco	van	Ede,	Bart	Abbingh,		
	 Edwin	Dogger,	Martin	Vink(?)	 			
pupillen trainer (10) of D (4)	 Erik		
	 Korbijn	,		 	

Wanneer	iemand	belangstelling	heeft,	hij/
zij	is	van	harte	welkom	om	mee	te	doen.

2.	Scheidsrechterscursus
De	jeugdcommissie	-	met	Ted	Fronik	als	
inspirator	-	wil	in	de	voorjaarsvakantie	
voor	junioren	een	cursus	organiseren.	Die	
duurt	een	dag	en	we	hopen	dat	tientallen	
junioren	uit	A	en	B	meedoen.	
3.	Jeugdcommissie.
De	jeugdcommissie	bestaat	uit	slechts	vijf	
man	en	dat	is	te	weinig.		Wie	weet	zijn	er	
onder	de	lezers	liefhebbers	die	het	leuk	
vinden	om	bestuurswerk	te	doen.
4.	Technische	commissie
De	jeugd	TC	ontbeert	nog	steeds	een	lid	
voor	de	A	junioren,	de	D	pupillen	en	voor	
de	keepers.	Het	zijn	hardnekkige	vacatures,	
die	moeilijk	te	vervullen	zijn.

Documenten
Onder	de	bezielende	leiding	van	Han	
Ouburg	wordt	er	een	laatste	hand	gelegd	
aan	een	aantal	beleidsdocumenten	en	
procedures.	Er	is	een	kledingvoorschrift,	
een	wasvoorschrift,		een	procedure	voor	
teamindeling,	een	aanmeldingsprocedure,	
een	gedragscode,	een	procedure	hoe	om	te	
gaan	met	sponsors	etc.	Op	de	site	is	er	veel	
over	terug	te	vinden.

Wensen
een	soepeler	regeling	zaterdag	dienst
een	vrijwilligersbeleid.
meer	mensen	om	te	scheidsrechteren

gastvrouwen	en	gastheren	voor	de	zaterdag

Dankbaar:
·	 alle	elftallen	hebben	een	trainer	en	wor-
den	veelal	door	twee	mensen	begeleid
·	 de	evenementen	verlopen	goed
·	 in	de	kantine	hangen	van	vrijwel	alle	
elftallen	foto’s
·	 de	aanstelling	van	een	technisch	direc-
teur
·	 dat	elke	week	honderden	jongetjes	en	
meisjes	plezier	beleven	aan	hun	sport.

Jeugdvoorzitter	Jan	Vermeulen

In	Memoriam
Helaas	waren	er	de	afgelopen	periode	3	
sterfgevallen	in	families	die	betrokken	
zijn	bij	onze	vereniging.	Helaas	vielen	
de	in	één	week	tijd	vader	van	Toine	van	
Putten	(Zondag	1),	de	vader	van	trainer	
Hans	de	Wit	en	de	moeder	van	Ruud	
Hazelaar	(Zaterdag	1)	weg.

Als	blijk	van	medeleven	hebben	diverse	
teams	het	eerste	weekend	met	rouwban-
den	om	gespeeld	en	is	er	een	minuut	
stilte	gehouden	voor	aanvang	van	de	
wedstrijden.

Wij	wensen	de	familie	en	vrienden	van	
de	overledenen	sterkte	toe	met	het	dra-
gen	van	dit	verlies.

Bestuur,	medewerkers	en	leden	van
Voetbalvereniging	De	Meern
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