
VB bestuurslid John van Wegen schetste 
in de inleiding kort het probleem: er is 
een onstuitbare aanwas van jeugdleden, 
een stabiele zaterdag en een (te) kleine 
zondagafdeling. Prognoses zijn natuurlijk 
altijd moeilijk te maken en zo blijkt dat 
de prognose van een aantal jaren geleden 
vooral ook afwijkingen laat zien over het 
aantal aanmeldingen, maar vooral ook de 
doorstroom van de jeugdleden  naar de 
hogere elftallen (A en B) en de wens van de 
jeugd om op zaterdag te gaan spelen als ze 
senior worden, is anders als toen ingeschat. 
Feit is dat er nu al zo’n 75 teams op zaterdag 
spelen, wat het absolute maximum is met de 
velden en kleedkamers, zoals nu aanwezig. 
De prognose op dit moment is dat, wan-
neer er niet ingegrepen wordt het aantal op 
zaterdag spelende teams in 2010 gegroeid 
is naar 100 stuks, wat dus veel te veel is.

De simpelste oplossing is waarschijnlijk een 
algemene ledenstop, wat heel teleurstel-
lend is voor alle aanmelders, maar waar 
de vereniging later ook weer nadelen van 
zal (kunnen) ondervinden: als de jeugd 
steeds hoger gaat spelen (nu zitten er al een 
aantal teams in de hoofdklasse) en er mis-
sen straks een aantal jaar leden, dan kan 
er een hiaat in de aansluiting ontstaan. Er 
kan ook gezocht worden naar bijvoorbeeld 

andere speelmomenten en andere velden.
Een aantal betrokkenen de afgelopen maan-
den druk bezig geweest het één en ander 
in kaart te brengen, wat betreft wensen 
van de diverse afdelingen en mogelijke 
oplossingen/aanpassingen om meer teams 
te kunnen laten trainen en spelen. Er zijn 
door de verschillende commissies vele sug-
gesties gedaan, maar een aantal daarvan val-
len helaas gelijk weer af. Zo zal een zevende 
veld, waar in eerste instantie sprake van 
was, niet door de gemeente toegestaan wor-
den, ook velden huren bij andere verenigin-
gen behoort niet meer tot de mogelijkhe-
den, omdat deze ook al aan hun top zitten.

Mogelijke oplossingen:
1. In navolging van de Kabouters, die op 
zondagmorgen spelen, is er dit jaar al gestart 
met de Champions League: dit zijn een 
aantal F-elftallen die op zondagmorgen een 
onderlinge competitie spelen. Op zich gaat 
dit goed, alleen zal dit de komende jaren 
wellicht omgezet kunnen worden in een 
competitie met omliggende verenigingen, 
die ook met overcapaciteit te maken heb-
ben, dit in samenwerking met de KNVB. 
De KNVB is ook aan het zoeken naar oplos-
singen, m.n. in de vorm van competitie voor 
de junioren op zondag. Voor 2008/9 wil het 
VB de meeste F-teams naar de zondagmor-

gen verplaatsen, m.u.v. de selectieteams, 
om deze te wennen aan de reguliere KNVB 
competitie. Wellicht dat ook een groot deel 
van de E’s op zondag kunnen gaan spelen.

2. Delen van de A, B en C competitie naar 
de zondag verplaatsen. Dat kan nu al in 
district Amsterdam, maar ook op dit vlak is 
de KNVB mee aan het zoeken naar oplos-
singen. Wel moet dan ook goed gekeken 
worden naar de niveaus waarop gespeeld 
wordt en de te overbruggen afstanden, 
mede afhankelijk hiervan moet bekeken 
worden welke elftallen dan naar de zondag 
over zouden kunnen. Een andere optie is de 
teams in principe op zaterdag te laten mee-
doen in de competitie, maar de ‘gasten’ uit 
te nodigen voor de zondag. De mensen die 
op de wachtlijsten staan wordt verzocht zich 
bij een andere vereniging in te schrijven.

3. Externe instroom zaterdagsenioren 
beperken (alleen i.o.m. de TD) en ver-
der alleen overkomende jeugdleden toe 
laten bij de zaterdagsenioren. De over-
komende jeugdleden stimuleren om op 
zondag te gaan spelen, tijden kunnen dan 
zonodig aangepast worden aan de wensen.

4. Eén van de bestaande velden verande-
ren in een kunstgrasveld. Hierdoor kunnen 
er wellicht een paar teams meer op de zater-
dag spelen, maar vooral voor de trainingsca-
paciteit is dit nodig. Zonder ledenstop is een 
extra kunstgrasveld een bittere noodzaak. 
Dit heeft echter ingrijpende consequenties. 
Financieel is het zeer de vraag of de ver-
eniging zich dit kan veroorloven zonder 
steun van de Gemeente Utrecht. Als we 
het veld uit eigen middelen moet opbren-
gen zijn er nieuwe leden nodig (circa 400) 
waardoor de club moet groeien naar 1600 
leden. Organisatorisch gaat 1600 leden 
een megaprobleem worden. Waar vinden 
we het kader voor zo’n grote organisatie?

Voor welke wijziging, of combinatie van 
wijzigingen, er ook gekozen wordt: er zal in 
de nabije toekomst een steeds groter beroep 
gedaan worden op de Jeugdcommissie (die 
nu al onderbemand is) en de Seniorencom-
missie, om het geheel goed te organiseren. 
Met meer teams zijn er o.a. meer leiders, meer 
materialen, meer scheidsrechters enz nodig. 
I.v.m. deze uitgebreide organisatie wordt er 
verder gekeken naar een eventuele verplich-
ting aan ouders van leden om als vrijwilliger 
mee te helpen alles in goede banen te leiden. 

Het mag duidelijk zijn dat het laatste woord 
over deze wijzigingen nog niet gesproken is 
en dat de meningen onderling nogal verdeeld 
zijn. Een vervolg hierop komt ongetwijfeld 
tijdens de algemene ledenvergadering in 
november. Eén ding staat vast. Of we voeren 
per direct en met terugwerkende kracht een 
algehele ledenstop in en blijven de club 
die we nu zijn, of we zijn genoodzaakt om 
een kunstgrasveld aan te leggen, verder 
te groeien en op zondag te gaan voetbal-
len met de jeugd. Iets anders zit er niet in. 

Het VB is van mening dat V.V. De Meern 
een maatschappelijk verantwoordelijkheid 
heeft en het niet kan maken om geen 
kabouters en F-jes meer aan te nemen. 
Bovendien zou dit over een aantal jaar ten 
koste gaan van de continuïteit van de club. 
Het VB kiest dus voor (gedwongen) groei.  
 
Op de ALV zal moeten 
blijken of de leden het daar mee eens zijn. 
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Aan alle leden van V.V. de Meern 
 

Geachte leden,
 

Op 19 november. a.s. vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.  
Deze vergadering beschouw ik als essentieel voor de toekomst van onze vereniging.  

 

We zullen in algemene zin een keuze moeten maken of wij een toonaangevende vereniging [voorbeeld Argon 

/ Elinkwijk] in Leidsche Rijn willen worden. Een moderne vereniging die past bij onze [helaas] nieuwe 

omgeving en waarbij wij onze zeer talentvolle jeugd aan onze club kunnen binden of dat we de onstuimige 

groei waar we momenteel mee geconfronteerd worden een halt toeroepen en terstond een algehele ledenstop 

invoeren. Wij blijven dan de vereniging die we nu zijn. daarom doe ik hierbij een dringend beroep op alle 

leden om op 19 november aanwezig te zijn om met zijn allen een weloverwogen besluit te kunnen 

nemen. 
Frans van Seumeren

Hoe gaan we om met enorme groei ?   
Iedereen in de vereniging weet inmiddels wel dat er de afgelopen 
jaren erg veel (jeugd)leden bij gekomen zijn en dat er nog steeds 
veel potentiële leden aangemeld worden en/of op wachtlijsten staan.
Er zijn inmiddels door het VB, in samenwerking met de betrokken 
commissies, al een aantal maatregelen genomen om alle leden 
ook daadwerkelijk te kunnen laten trainen en spelen, maar 
er zullen op niet al te lange termijn afspraken gemaakt moeten 
worden over het hoe om te gaan met de groei in de komende jaren. 

Om hierbij de leden en medewerkers te betrekken heeft het VB op 17 
september een avond gehouden voor alle belangstellenden om hen inzicht 
te geven in de problematiek en de mogelijke oplossingen, maar ook om 
vanuit de leden te vernemen wat daar over dit onderwerp leeft. De avond 
werd goed bezocht, er waren zo’n 100 man en enkele vrouwen aanwezig.



blz 2 TeamGeest oktober 2007

Begin september bereikte ons de droeve 
mededeling dat ons lid en oud-medewer-
ker Aane Oskam op 1 september op 75-
jarige leeftijd overleden was. Aane was 
al geruime tijd ongeneeslijk ziek, maar 
door zijn wilskracht bleef hij met ups 
en downs overeind. Geregeld wandelde 
hij vanuit De Veldhof naar ons sportpark 
om even bij de jeugd te kijken en een 
broodje te eten. Aane was o.a. actief als 
leider / grensrechter bij een lager zon-
dagsteam, scheidsrechter en als tekenaar 
van prenten van karakteristieke leden 
van de V.V. die in Teamgeest verschenen.
Ook vanaf deze plaats wensen wij fami-
lie, vrienden en kennissen van Aane 
kracht toe om dit verlies te dragen.

Inning contributies en boetes aange-
scherpt 
In de vorige Teamgeest is reeds aangekon-
digd dat de procedure voor mensen die 
hun contributie niet of niet op tijd betalen 
flink wordt aangescherpt. Dit geldt ook 
voor mensen waarvan de automatische 
incasso niet lukt. Bijvoorbeeld door het 
niet melden van een wijziging van het 
rekeningnummer aan de ledenadministra-
tie of een onvoldoende saldo. Inmiddels 
is besloten dat ook de inning van boetes 
onder dit strenge regime gaat vallen.
Bij ingebrekestelling volgt een brief met het 
verzoek de contributie / boete binnen een 
bepaalde termijn te voldoen. Hierbij wordt 
een bedrag aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Bij het niet (tijdig) beta-
len van de openstaande contributie / boete 
geven wij de vordering uit handen aan 
een gerechtsdeurwaarder die forse kosten 
in rekening brengt. Bij een boete kunnen 

deze kosten die van de boete flink overstij-
gen. Blijft betaling hierna nog achterwege 
dan volgt opzegging van het lidmaatschap.

Collectieve verzekeringen voor KNVB-
leden

De KNVB heeft voor haar leden een col-
lectieve ongevallenverzekering en een 
collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Bij sommige mensen bestaat 
onduidelijkheid over de dekking en de 
mate waarin er gebruik van gemaakt 
kan worden. Ervaring leert dat dit laat-
ste meestal niet het geval is. Hieronder 
een korte uitleg over beide verzekeringen.

De ongevallenverzekering biedt dekking 
bij ongevallen als gevolg waarvan leden 
van de KNVB blijvend invalide raken. 
Voorwaarde daarbij is dat het ongeval 
plaatsvindt tijdens het verrichten van acti-
viteiten voor / bij de vereniging. Tevens 
bestaat er onder omstandigheden een 
beperkt dekking voor medische- en tand-
heelkundige kosten. Er is hierbij sprake 
van een zogenaamde secundaire dekking. 
Dit betekent dat kosten eerst bij de eigen 
verzekering dienen te worden geclaimd.

De aansprakelijkheidsverzekering is even-
eens een secundaire verzekering. Op deze 
verzekering kan een beroep worden gedaan 
wanneer een lid van de KNVB aansprakelijk 
wordt gesteld voor de schade aan goederen 
of letsel van personen en de eigen verzeke-
ring niet of niet voldoende dekking biedt. 

Namens het verenigingsbe-
stuur,
Ton Oskam, secretaris

Als vereniging zijn we apetrots op 
ons mooie sportpark en dat willen 
we graag zo houden. Ook willen 
we ons graag thuis voelen op het 
park en in een open, respectvolle en 
positieve manier met elkaar omgaan. 
Tot op heden zijn we er redelijk in 
geslaagd om hieraan te voldoen. 

De CVB Is belast met het beheer van het 
sportpark en zij doen een fantastische job, 
met name André Bakker, die buiten alle 
andere werkzaamheden die hij verricht voor 
de vereniging dagelijks bezig is om allerlei 
reparaties uit te voeren. Ook wil ik Wil-
lem van Mourik niet vergeten, die geheel 
vrijwillig eveneens dagelijks op het park te 
vinden is en de ‘buitenboel’ schoonhoudt. 
Natuurlijk zal ik andere namen van vrijwil-
ligers vergeten, mijn verontschuldigingen 
hiervoor. Ook u zijn we zeer dankbaar.
Om in de toekomst ook optimaal te kun-
nen blijven genieten van ons verblijf op het 
sportpark is het bestuur van mening om het 
beleid hieromtrent enigszins aan te scherpen.
 
V.V. De Meern is naar mijn mening een 
sociale en gezellige club, altijd geweest en 
dat moet zo blijven. V.V. De Meern heeft 
zijn eigen cultuur, zoals elke vereniging of 
bedrijf. Cultuur is een ongrijpbaar begrip 
en moeilijk te meten. Maar zodra je bij een 
vereniging of bedrijf binnenstapt voel je 
aan de manier waarop je benaderd wordt, 
hoe de mensen met elkaar omgaan, hoe er 
gewerkt wordt , m.a.w. hoe de sfeer is wat 
de cultuur van de resp. onderneming of 
vereniging is. Cultuurkenmerken van V.V. 
De Meern zijn voor mij bovenal de soci-
ale respectvolle omgang onder elkaar en de 
gezelligheid, gemoedelijkheid die er altijd 
heerst. Als voorzitter van de V.V. beschouw 
ik het dan ook als een van mijn hoofdtaken 
om deze cultuur te bewaken. Daarom blijf ik 
er, mede door het psychologische effect wat 
er vanuit gaat, maar steeds op hameren. De 
cultuur van een vereniging of bedrijf wordt 
bepaald door degenen die de leiding hebben 
en sijpelt door, via het middenkader, in ons 
geval de trainers, leiders en andere mede-
werkers naar de werkvloer, in ons geval de 
spelers en toeschouwers. Daarom wil ik een 

Te houden op maandag 19 november 2007 om 19.30 uur in het clubgebouw.

AGENDA:
1. Opening
2. Verslag van de algemene leden vergadering 20 november 2006
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag verenigingsbestuur
5. a.   Verslag penningmeester 
b.  Verslag kascommissie
c.  Decharge penningmeester
d.  Benoeming kascommissie 2007-2008
6.  Bestuursverkiezing en benoeming leden commissies
7.  Strategisch beleidsplan 2007-2012 en Werkplan 2007-2008

Gastspreker Jan Streuer over De wereld van de voetbalmakelaar 
(onder voorbehoud)
8.  Begroting 2007-2008 en Meerjarenbegroting 2007-2012 
9.  Verlenen mandaat aan verenigingsbestuur tot realisering derde kunstgrasveld
10.  Afscheid medewerkers
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Toelichting op de agenda van de algemene leden vergadering
 
De stukken betrekking hebbend op de agendapunten 2, 4, 5a, 
7, 8, en 9 zijn op werkdagen ’s avonds na 20.00 uur aan te 
vragen bij Ton Oskam, telefoon: 030-6664996 of per e-mail: 
vv.demeern@12move.nl. De stukken worden hierna per post of 
mail toegestuurd. Ook zijn de stukken een half uur voor aanvang 
van de vergadering aanwezig. 

Ad 5 b:
Het verslag van de kascommissie is op de vergadering beschikbaar.

 Van het Verenigingsbestuur          
dringend beroep doen op alle leden om de 
huisregels d.d. 9 juli j.l. na te leven. Zeker 
ten aanzien van de jeugd hebben bestuur, 
trainers, leiders en overige medewerkers 
ook een pedagogische functie, net zoals een 
leraar of gezinshoofd van een familie, waar-
bij een vriendelijke maar oprechte bena-
dering vaak meer resultaat heeft dan een 
scheldkanonnade. Wij hebben dit stuk soci-
ale controle nodig om ons sportpark leefbaar 
te houden. Om nog meer grip te krijgen op 
de leefbaarheid van ons park zijn we van 
mening dat we buiten de maatregelen die 
de we de afgelopen twee jaar genomen heb-
ben, zoals het royeren van het vierde elftal 
van de zondag, het sportparkverbod opleg-
gen aan kopstotende vaders en overigen, 
genoodzaakt zijn om een tuchtcommissie 
op te richten [hetgeen inmiddels gebeurd 
is] en op de drukke zaterdagmiddag twee 
stewards aan te stellen. Dit betekent ech-
ter niet dat daardoor de eerder genoemde 
verantwoordelijkheden komen te vervallen.

Als er binnen de vereniging gegadigden 
zijn voor de functie van steward, waar 
een vergoeding tegenover staat, a.u.b. 
meldt u aan.

De tuchtcommissie zal onder leiding staan 
van André van Merode en Jan Hazelaar. 
Hoe deze exact gaat functioneren wordt op 
dit moment nog uitgezocht, maar binnen 
enkele weken zal er mee gestart worden. 
Bovengenoemde heren zullen u hierover 
binnenkort informeren. 

Tot slot wil ik een dringend beroep op een 
ieder doen om zich aan te melden als vrijwil-
liger, want door de onstuimige aanwas van 
jeugdspelers is er op dit moment een schrik-
barend tekort aan scheidsrechters, leiders en 
overige taken die bij ons V.V. De Meern die-
nen te worden ingevuld. Wij doen er alles 
aan om uw kinderen te laten voetballen. 
Help ons a.u.b. een handje mee. Ik dank u,
 

Frans van Seumeren

Ad 6: 
Bestuursverkiezing: volgens het rooster 
van aftreden is J.F. (Frans) van Seumeren 
aftredend. Het verenigingsbestuur stelt de 
algemene leden vergadering voor de heer 
J.F. (Frans) van Seumeren als voorzitter te 
herbenoemen. Dit voor de periode van drie 
jaar. H.J. (Henk) Zijtveld heeft zijn functie 
als penningmeester tussentijds neergelegd. 
Het verenigingsbestuur stelt voor de heer 
M.W.L. (Marcel) de Groot in de functie van 
penningmeester te benoemen.

Benoeming van leden commissies.
Het verenigingsbestuur stelt de algemene 
leden vergadering voor te benoemen voor 
de periode van 1 juli 2007 t/m 30 juni 
2008: 
Commissie redactie clubblad: W. (Wilna) 
Gruters, J. (Jos) Gentenaar, M. (Marjolein) 
Helder, M.H.M. (Martin) Jansen.
Commissie beheer website: B.O.P.E. (Peter) 
Bootsma, T.B.J. (Ted) Fronik en G.M.S. 
(Mirjam) Klever .

Ad 7:
Op onderdelen is het strategisch beleids-
plan aangepast en zijn acties benoemd 
in het werkplan. Het gaat met name om 
zaken op het gebied van technisch beleid 
(aanpassing doelstellingen en de financiële 
randvoorwaarden w.o. oprichten Stichting 
Voetbalpromotie), medisch beleid (vorming 
medische commissie), medewerkersbeleid 
(beloningen, aantrekken stewards, werving) 
en financieel beleid (financiering 3e kunst-
grasveld, exploitatie clubgebouw). 

Ad 9:
Het verenigingsbestuur vraagt mandaat 
aan de ALV voor realisering van een derde 
kunstgrasveld. De tekst van dit mandaat 
maakt onderdeel uit van de vergaderstuk-
ken. Voor het aanvragen hiervan zie hier-
boven. 

Namens het verenigings-
bestuur,
Ton Oskam, secretaris

Hoe houden we het sportpark

                     leefbaar en schoon.

Het verenigingsbestuur van V.V. De Meern nodigt haar leden uit voor de:
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Scheidsrechters zijn net mensen
In de laatste Teamgeest van het vorige 
seizoen hebben we kunnen lezen dat 
Arie Versloot de fluit aan de wilgen 
heeft gehangen. Hij had er genoeg van 
steeds maar weer kritiek te moeten 
krijgen terwijl hij alleen maar bezig 
was als scheidsrechter te doen wat 
hij belangrijk vond om jeugdspelers 
respect voor elkaar en voor de spelre-
gels bij te brengen. Om te voorkomen 
dat anderen zich gedwongen zien het 
voorbeeld van Arie te volgen, leek 
het mij tijd om de lezers van Team-
geest eens wat meer te vertellen 
over het verschijnsel ‘scheidsrechter’.

Scheidsrechters wijken noodzakelijker-
wijs op enkele onderdelen af van ‘gewo-
ne mensen’ (waartoe ik voor ’t gemak 
ook maar even alle voetballers reken).
Zo moet je op de eerste plaats als 
scheidsrechter een bepaalde gehooraf-
wijking hebben, Oost-indische doof-
heid geheten. Oost-indische doofheid 
kenmerkt zich door een wat selectief 
gehoor; de meeste geluiden hoor je 
prima, maar sommige geluiden hoor 
je ineens niet. Scheidsrechters die deze 
afwijking niet zouden hebben, zouden 
het veel te druk hebben met het geven 
van vrije schoppen (indirect!) en het uit-
delen van reprimandes en gele kaarten. 

Een andere afwijking die bepalend is 
voor de geschiktheid van scheidsrech-
ters, is de opvallend dikke huid. Nor-
male mensen zouden zich nooit laten 
welgevallen wat scheidsrechters bin-
nen het veld, maar vooral van daar-
buiten, allemaal aan commentaar over 
zich heen krijgen. Stel je eens een 
werkdag voor waarin klanten en col-
lega’s je de huid vol schelden; hoe snel 
zou je ontslag nemen? Maar geluk-
kig zijn scheidsrechters beschermd 
door hun dikke huid, dus dan maakt 
het allemaal zoveel niet meer uit.

Afgezien van deze afwijkingen (en 
misschien nog een enkele individu-
ele afwijking daarbij), kan ik u melden 
dat scheidsrechters verder net men-
sen zijn. Dat had u niet gedacht hè?

Zo zijn scheidsrechters vrijwel altijd 
voetballiefhebbers. Scheidsrechters 
genieten zeker zoveel als toeschou-
wers van een mooie en spannende 
wedstrijd. Voor mijzelf was dat bij-
voorbeeld een belangrijk motief om 
scheidsrechter te worden; dan kon ik 

Het was de eerste voetbalavond van 
de Hemel seizoen 2007 -2008. Voor 
degene die het nog niet weten is 
dat een vrijblijvend voetbalavond-
je op de vrijdag op sportpark V.V. 
De Meern. Op het kunstzinnige 
gras komen stylisten en arbeiders 
samen om lekker fanatiek gezellig 
met elkaar te ballen. Het pluimage is 
divers, maar te mooi om waar te zijn. 

Daarom heb ik het de Hemel genoemd 
waar Petrus bij de poort staat en de 
Engelen ons publiek is. Goh, wat kun-
nen de sterren stralen boven De Meern! 
Maar goed laat ik niet afdwalen. 
De eerste avond was nog in de grote vakan-
tie dus je kon eigenlijk aanvoelen dat er 
niet veel hemelspelers op zouden komen 
dagen. Drie man in totaal en jammer genoeg 
is dat net één te weinig voor een respec-
tabel partijtje voetbal. Eén week te vroeg 
mijn voetbalschoenen uit het vet gehaald. 
Maar bij een zeer lekkere warme chocola-
demelk (de volgende keer slagroom graag!) 
raakte ik met Alex en Johan in gesprek 
over het clubhuis. Ik miste namelijk iets. 
Iets waar je als lid trots op bent. Waar een 
bezoekende voetballer met knikkende knie-
ën naar kan zitten staren! Waar een jeugd-
speler van kan dromen! Oude glorie! ‘Maar 
wat dan jochie?’ vroeg Johan op zijn onna-
volgbare wijze. ‘Bekers!!!!!’ schreeuwde ik 
het uit. Ik mis die oude bekers uit de vorige 
kantine. Al die pracht en praal van voorbije 
glorie. Ik weet nog goed toen ik jong was en 
naar al die bekers bewonderend keek dat ik 
elke beker een keer omhoog heb gehouden. 
Of die ene met die oude voetbalschoen op 
dat houten palletje, dat ik die aantrok en de 
bal met veter keihard het net liet opbollen 
en daarna heel het dorp uitliep van blijheid. 
Een clubhuis zonder bekers is geen voet-
balvereniging. Ja, misschien voor een 
beginnende, maar niet voor een vereni-
ging die al tig jaar bestaat. Ik werd kwaad 

Op ons oude Sportpark waren 
we enorm vrij om vergaderingen 
te houden wanneer we wilden. 
We ploften binnen, gingen zit-
ten en begonnen. Zolang we maar 
iemand bereid vonden om af te 
sluiten was het goed. BBQ orga-
niseren? Onderling wedstrijdje? 
Geen probleem, zelfde verhaal

Op het nieuwe complex is dat niet meer 
het geval. Dat is even wennen en het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er afgelopen sei-
zoen verschillende keren misverstanden zijn 
geweest over de openstelling van het clubge-
bouw. In de oude huurovereenkomst met De 
Middenstip was niet vastgelegd wat de ope-
ningstijden waren. Gevolg: onduidelijkheid. 
In het nieuwe huurcontract met De Midden-
stip zijn wel afspraken gemaakt. Zie de inzet:
 
Met de Middenstip zijn contractueel de vol-
gende minimale openingstijden vastgesteld:
a. Maandag t/m vrijdag van één uur voor 
de eerste training t/m één uur na de laatste 

de wedstrijd tenminste van zeer nabij 
en intensief volgen. Scheidsrechters 
zijn er dus niet op uit een wedstrijd 
regelmatig nodeloos te onderbreken 
of zichzelf centraal te stellen. Scheids-
rechters doen hun best om een wed-
strijd zoveel mogelijk volgens de (door 
anderen bedachte!) spelregels te laten 
verlopen omdat dat nu eenmaal de 
grootste kans op een mooie wedstrijd 
geeft. Dat anderen, zoals voetballers en 
toeschouwers, die spelregels dan niet 
altijd kennen (“Scheids, twee man!!”) 
of respecteren, kan helaas niet aan 
de scheidsrechter verweten worden.

Scheidsrechters hebben nog een men-
selijke eigenschap: ze maken fouten. 
Trainers, leiders en voetballers maken 
gelukkig nooit fouten, hoogstens ’n 
enkele keer ‘de verkeerde keuze’. Kee-
pers zijn wat dat betreft al ’n stuk 
menselijker. Scheidsrechters die fou-
ten maken zijn natuurlijk altijd de 
oorzaak van de verkeerde uitslag van 
een wedstrijd. En toch komt het voor: 
scheidsrechters die iets niet of verkeerd 
zien, een beslissing nemen waarvan 
ze zelf achteraf ook spijt hebben of 
gewoon ’n keer hun dag niet hebben. 

Gelukkig kan ik de lezers van dit 
stukje ten slotte nóg iets menselijks 
over scheidsrechters vertellen: je kunt 
met scheidsrechters praten. Voor de 
duidelijkheid, praten is iets anders dan 
toeschreeuwen. En midden onder een 
wedstrijd is ook niet het handigste 
moment om met een scheidsrechter 
een gesprek te beginnen over een ver-
schil van inzicht over een bepaalde 
spelsituatie. Maar na afloop van een 
wedstrijd (of desnoods zelfs in de rust) 
is een scheidsrechter in ’t algemeen 
best genegen in gesprek te gaan over 
sterkere en zwakkere momenten in 
‘zijn’ wedstrijd. Daarbij heb ik het wel 
over een ‘gesprek’, een manier van 
communicatie die zich kenmerkt zich 
door afwisselend praten én luisteren ... 
Maar scheidsrechters zijn meestal best 
bereid zich te verantwoorden en weten 
ook dat ze beter worden door feedback.

Misschien moeten we met z’n allen van 
die laatste menselijke eigenschap wat 
meer gebruik maken. Dan blijkt vanzelf 
wel dat scheidsrechters net mensen zijn.

Jos van Elderen.

toen Johan ook nog daarop zei: ‘Ach Jan, 
dat is niet meer van deze tijd!’ Laat dat 
Balkende maar niet horen. Het hoort 
namelijk bij onze normen en waarden.
Triest liep ik weg en dwaalde huilend door 
het complex. Ik kwam in de bestuurkamer, 
in de 2de bestuurkamer, in de grote kan-
tine, in het washok, in de massage ruimte, 
in de kleedkamer van het eerste elftal met 
zwembad en bubbelbad (ik wist niet dat wij 
die hadden!!!), in het ballenhok en warem-
pel onder de tribune. En opeens begon ik 
harder te huilen maar ook te lachen: ik zag 
daar twee verhuisdozen staan met bekers. 
Een klein gedeelte van de oude glorie zag 
ik liggen. Ik raakte ze aan, streelde ze en 
hield ze boven mijn hoofd. Jammer genoeg 
was de schoen er niet bij, want anders had 
ik die aangetrokken. Eentje was een A1-
wisseltrofee uit 1970 en een ander was een 
1ste plaats veteranenbeker SCH uit 1980. 
Prachtig zo mooi. Ik keek rond en zocht 
naar meer , maar vond de andere bekers 
niet. Het kan toch niet waar zijn dat ze 
weg zijn. Ik schreeuwde het weer uit maar 
niemand hoorde mij onder de tribune. 
Ik heb de regering verzocht om onze jon-
gens uit Afghanistan en Irak terug te trek-
ken om schoon schip te maken hier in De 
Meern. Hoe kan je eerst buiten je grenzen 
huishouden als je moeder kajuit nog niet af 
is. En dat is het. Het clubhuis is nog niet af. 
Daarom heb ik 2 bekers geconfisqueerd en 
er Hemel-wisseltrofeeën van gemaakt. Eén 
wordt een wisselbeker voor periodekampi-
oen en de ander wordt de wisselbeker voor 
Hemel-seizoenkampioen. Ze zijn te zien in 
de kroeg van V.V. De Meern en laat het een 
aanzet zijn voor het terugzetten van alle 
mooie bekers die V.V. De Meern ooit gewon-
nen heeft en weer zal winnen. Een mooie 
plek lijkt me bij de entree met een vitrine 
meelopend met de trap naar boven tot de 
Hemel aan toe, zodat wij allen weer gaan 
dromen en een echt voetbalhuis hebben!
 

Jan Sterk

training;
b. Zaterdag en zondag van één uur voor de 
eerste t/m één uur na de laatste competitie- 
of, met instemming van de huurder, inge-
plande wedstrijd;
c. Tijdens evenementen zullen de openings-
tijden in overleg tussen de huurder en de 
verhuurder worden vastgesteld;
d. In de maand juli geldt geen openingsver-
plichting;
e . Eventuele verdere aangepaste openingstij-
den in overleg tussen huurder en verhuurder.

Vergaderruimte nodig? 
Reserveer tijdig!

Hans de Wit is graag langer 
open, maar we kunnen De 
Middenstip niet dwingen te 
pas en te onpas het gebouw – last minute 
- open te houden of te openen. Buiten de 
afgesproken uren gaat openstelling in goed 
overleg. Laat Hans daarom tijdig weten als 
je wilt vergaderen of voor een of andere 
gelegenheid de kantine of het clubcafé 

nodig hebt. Hans houdt voor dit doel een 
vergaderagenda bij. Heb je niet gereser-
veerd kun je nergens aanspraak op maken 
en loop je de kans dat de ruimtes bezet zijn 
of dat Hans het clubgebouw afsluit voor de 
vergadering is afgelopen. 

Gebruikmaken van het sportpark, 
van de velden? 

Overleg met De Middenstip en met 
de wedstrijdsecretarissen.
Voor het gebruik van de sportvelden heb-
ben we toestemming nodig van DMO 
(Gemeente Utrecht). Om geen problemen 
te krijgen met DMO en te voorkomen dat 
meerdere groepen gelijktijdig op dezelfde 
velden willen is met Ted Fronik, wedstrijd-

secretaris van de jeugd, afgesproken dat hij 
een agenda bijhoudt voor gebruik van de 
velden. Net als voor het clubgebouw geldt 
ook hier dat als je niet hebt gereserveerd je 
nergens aanspraak op kunt maken.

Bijna altijd zal gewenst zijn dat 
buiten het gebruik van 
het veld ook gebruik 
kan worden 
gemaakt van bv 
kleedkamers. 
Informeer Hans 
de Wit tijdig!

Evenementen? Vergaderingen? 
Reserveer tijdig!

Oude glorie bekers!Oude glorie bekers!
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 Jeffrey Tromp
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Moen (grensr)

 Erwin Potters Marcel GeertsemaBas Ruitenburg  Ruud Hazelaar

 Arnout Bosman  
(verzorger) Wesley de Vries

Sander Langerak

Onur Akdeniz

Willem Debipersad 
(leider)

Lars Habets Jesse Verheul Geofrrey Kuyt Richard Wolswijk Dennis Veldhuizen Dhiresh Debipersad Dennis Rijsdijk

Jan Mandjes (leider)

Robin Capiteijns Stef Vermeulen Stefan Klepper Anthony van der Laan Ferdi Vrede Sander Reurings Alex Kaya

Ernst van Wiggen 
(leider)

Martin Adelaar 
(verzorger)

Gerard van Rooijen 
(grensrechter)

Mathijs Klepper Raoul Oostdam Marc Poorthuis Kevin flight Marc Potters Thijs Atteveld Jesper Capiteijns

Hans de Wit 
(trainer)

Seizoen

2007 - 2008

Selectie-elftal Zondag 1 

Selectie-elftal Zaterdag 1 

De selectie-elftallen van de Zondag- en Zaterdagafdeling

    V.V. De Meern                    presenteert met trots: 
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Selectie-elftal B1 

Joost Satink 
(Assistent coach)

Chen Margolin Luiz Plein Thomas van Amerongen Rolf van Elderen Nick VermeulenSander van der Woude

Ashley WormsbecherLeo WakelkampJorgos KatsivelisJerryl SmeenkDenny BerkouwerMelvin NoodJon Gruters

Bram van Wiggen
John Dunsbergen 

(trainer) Selectie-elftal A1 

Max Versteeg Danny Jansen Regillio v. Renswouw Jeff  den Hartog Jan Gentenaar Tarik Bouaazi Berkay Akdeniz

Hidde van BovenJay-Jay van der LaanJeroen van SoestThomas SiepmanDennis Boeijen

Harrold Oostrom 
(trainer)

Martin Adelaar 
(verzorger)

Ernst van Wiggen 
(leider)

Martin Jansen 
(leider)

Lex van der Woude 
(leider)

Waheed Khodabaks

Seizoen

2007 - 2008

De eerste-elftallen van de Jeugdafdeling

Martijn Smorenburg Roel van WiggenKevin Langerak

Seizoen

2007 - 2008

    V.V. De Meern                    presenteert met trots: 
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Zoals de meesten al gezien heb-
ben, is er aan het begin van het 
seizoen hard gewerkt om een 
groot deel van het hoofdveld te 
voorzien van nieuwe reclame-
borden. Er is gekozen voor een 
nieuw ophangsysteem met op 
de palen gemonteerde profielen 
waarin de borden aaneengesloten 
worden geplaatst. Daarnaast is 
gestart om ook de trainingsvelden 
van reclameborden te voorzien.

Wat wetenswaardigheden
De nieuwe borden hebben een grotere 
maat (80 cm hoog i.p.v. 60 cm) en samen 
met het nieuwe ophangsysteem geeft dat 
diverse voordelen:
1)  een fraaiere aanblik,
2)  een betere leesbaarheid van de 
  reclameboodschap,
3)    ballen rollen niet meer onder de 
       reclameborden door,
4)   het leunen op het hek is prettiger    
 omdat niet langer op de scherpe ran 
 den van de reclameborden wordt  
 geleund,
5)  het is minder eenvoudig om aan de  
 opdruk op de reclameborden te peu 
 teren waardoor vernieling hopelijk  
 minder wordt,
6)  de borden hebben een extra coating  
 waardoor minder verkleuring optreedt.

Nieuw is ook dat op plekken waar dat com-
mercieel aantrekkelijk is, er reclamebor-
den aan twee zijden van het hek geplaatst 
worden. Momenteel is dit het geval bij 
de tribune en ter hoogte van de kantine.

De bestaande borden die vervangen 
worden door nieuwe, worden voor een 
groot deel herplaatst op de trainingsvel-
den. Op deze velden is het de bedoeling 
om naast de lange zijde tussen de twee 
velden, tevens de korte zijde aan zowel 
veld- als buitenzijde te gaan gebruiken.

Na de huidige operatie telt het bestand ca 
150 reclameborden en is er plaats voor ca. 
200. Er is dus nog wel wat werk te verzet-
ten om alle plaatsen bezet te krijgen, zowel 
op het hoofdveld als op de trainingsvelden.

De netto opbrengst van de reclamebor-
den vloeit in de kas van de penning-
meester en dekt zodoende een aanzienlijk 
deel van de exploitatiekosten van de ver-
eniging. Uiteindelijk moeten de huidige 
inspanningen substantieel hogere inkom-
sten uit reclameborden op gaan leveren.

Gaat zo’n operatie vanzelf?      
Nee, natuurlijk niet. Begin dit jaar is Ruud 
van Klooster met plannen gekomen om de 
opbrengst uit de reclameborden te verhogen. 
Binnen de Sponsorcommissie was al snel 
draagvlak voor zijn ideeen, maar dan komt 
het aan op de uitwerking. Er werd een groep-
je gevormd met Ruud van Klooster (com-
mercie), André Bakker (procesbewaking) en 
Kees den Heijer (registratie/administratie) 
om dit project handen en voeten te geven. 

Dat betekent onder andere:
• bij andere verenigingen je licht opste 
 ken, 
• welke bevestigingstechnieken zijn  
 mogelijk,
• welke afmetingen voor de borden,
• rekening houden met doorkruip-
 openingen om ballen die over de recla 
 me borden heengaan eenvoudig op te  
 kunnen halen,
• gesprekken met potentiele leveranciers  
 en uiteindelijk een keuze daaruit,
• werkafspraken; wie doet wat en wan 
 neer,
• verkopen van nieuwe borden; maken  
 van contracten,
• voorbereiden van uitvoering: verplaat 
 sen van zo’n 50 borden
• toezien op uitvoering door de leveran 
 cier.
De leverancier van het ophangsy-
steem en de borden is overigens R&B 
de Reclamemakers uit Utrecht geworden.

Commercie
Het is een voorwaarde dat je het technisch 
allemaal goed voor elkaar hebt. Maar uitein-
delijk gaat het erom dat de borden verkocht 
worden. Ruud van Klooster heeft daarbij 
een fantastische prestatie geleverd. Iedereen 
kent zijn enthousiasme voor de vereniging 
en zijn ras-verkoopkwaliteiten. Hij is er in 
geslaagd een groot deel van onze bestaan-
de adverteerders te overtuigen om mee te 
doen in dit traject. Daarnaast heeft hij ook 
een aantal nieuwe partijen binnen gehaald.

Hoe nu verder?
De allereerste zorg van de projectgroep is 
dat de omzetting perfect wordt afgewerkt. 
Daarna zal de aandacht gaan naar het gefa-
seerd omzetten van het gehele hoofdveld 
naar nieuwe borden. Hierbij wordt per 
keer steeds een deel van het veld omgezet; 
bijvoorbeeld de gehele kant rechts van 
het doel. De snelheid waarmee dit gebeurt 
zal mede afhangen van de bereidwillig-
heid van bestaande adverteerders om hun 
bord om te zetten en het bestaande bord te 
verhuizen naar het trainingsveld. Vanuit de 

financiele kant is een spreiding in de tijd 
wel prettig. De investering in het nieuwe 
systeem en nieuwe borden is namelijk fors.
De sponsorcommissie houdt er rekening 
mee dat het nog geruime tijd duurt alvo-
rens het gehele hoofdveld is omgezet.

Wat kunt u doen! 
• Help ons nieuwe reclameborden ver-
kopen. Kent u een potentiele adverteer-
der breng die dan gerust in contact met 
Ruud van Klooster, 06-26520054. In voet-
baltermen: niet geschoten is zeker mis.
De kosten van een standaard bord bedra-
gen € 275, = per jaar op basis van een 
3-jarige overeenkomst. De productie-
kosten van het reclamebord komen 
voor rekening van V.V. De Meern.
• Help ons de kwaliteit van de borden 
hoog houden. Dus na een gemiste kans geen 
agressie botvieren op het bord en geen schoe-
nen er tegenaan uitkloppen. Zie je moedwil-
lige vernieling meldt het dan aan ons!

De Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie, wie zijn dat eigenlijk? 
De volgende personen hebben zitting in de 
Sponsorcommissie:
• André Bakker: WedstrijdKrant, techni 
 sche zaken, en vertegenwoordiger  
 Commissie van Beheer 
 Tel: 030-6620348; email: abakker@ 
 gmx.net
• Alfred van Doorn: kleding jeugd en  
 vertegenwoordiger Jeugdafdeling
 Tel: 030-6664826; email: doorn-berg@ 
 zonnet.nl
• Ruud van Klooster: commerciele  
      zaken
 Tel: 030-6663725 / 06-26520054;  
 email: 
 g.th.m.van.klooster@heineken.nl

• Georg Potters: vertegenwoordiger Seni 
 orenafdeling
 Tel: 06-51391133; email: winmar@ 
 wanadoo.nl
• Kees den Heijer:voorzitter, penning 
 meester en secretariaat
 Tel: 030-6666366; email: 
 c_denheijer@wanadoo.nl 
   
De Sponsorcommissie houdt zich 
met alle vormen van sponsoring 
bezig en dat is tegenwoordig een heel 
scala aan middelen, onder andere:

• sponsorcontracten met grotere sponso 
 ren
• reclameborden (hoofdveld, tribune,  
 trainingsvelden)
• advertenties (TeamGeest, Wedstrijd 
 Krant)
• kledingsponsoring (shirts, trainings 
 pakken, tassen, etc)
• vlaggen
• borden in de hal van het clubgebouw
• plasma scherm op de gang van de  
 bovenverdieping
• sponsorballen
• banners op de web site

Kortom, de Sponsorcommissie probeert 
op allerlei manieren inkomsten voor de 
vereniging te genereren. De Sponsorcom-
missie neemt daarbij zowel de verkoop 
als de uitvoering voor haar rekening. 
Gelukkig zijn er links en rechts men-
sen die hierbij helpen, met name door 
het aandragen van potentiele sponsoren.

Het mag een hele prestatie genoemd wor-
den dat het nog steeds lukt alle teams 
van gesponsorde shirts te voorzien. Met 
ongeveer 100 teams is dat een enorme 
klus, zowel qua verkoop (veel dank 
aan Ruud van Klooster) als qua uitvoe-
ring (veel dank aan Alfred van Doorn).

Zonder sponsoring zouden veel zaken die 
ondertussen vaak als vanzelfsprekend wor-
den gezien niet mogelijk zijn. Een vereni-
ging als de onze kan eigenlijk niet meer 
zonder sponsoren. Veel dank gaat daarom 
dan ook uit naar de sponsoren die een bij-
drage leveren aan ons voetbalplezier en de 
maatschappelijke functie die wij vervullen.

Nieuwe Reclameborden      

Stewards gezocht 
Ordehandhavers, zodat we een leuke club kunnen blijven! 

Betaald!!

De V.V. is het afgelopen jaar flink gegroeid: erg leuk natuur-

lijk en met veel positieve ontwikkelingen, maar één van de ge-

volgen daarvan is dat er ook meer vrijwilligers nodig zijn…

Op vele plaatsen zijn extra handen welkom: zo wordt er gezocht naar 

scheidsrechters, gastheren/vrouwen op de wedstrijddagen, mensen die 

bij het uitgiftepunt willen helpen, bestuursleden en ga zo maar door….

Voelt iemand zich bij het lezen van dit bericht aangespro-

ken en denkt: ik kan wel een steentje bedragen, neem dan 

a.u.b. contact op met iemand van de betreffende afdeling. 

 Uitstraling hoofdveld naar hoger niveau



   

Er viel een uitnodiging door de brie-
venbus met een jong jochie op een 
ouderwetse rotanstoel. 65 jaar stond 
er boven, met een uitroepteken. Ik 
bleef lang kijken naar het gezicht. 
Ik wilde weten wie deze jongen was.

De kaart wilde ik niet openen om 
te zien om wie het ging. Ik kon nog 
geen beeld krijgen. Wie ken ik die 65 
jaar wordt. Iemand in mijn familie? 
Nee, voorbij de 65 of al dood. Even 
het karaktervolle gezicht laten voor 
wat het is en verder kijken naar de 
benen. En toen begon het me te dagen.

Sinds ik in 2005 op vrijdagavond De Hemel 
met 7 tegen 7 heb opgestart is hij er bij 
gekomen. Als voetballer ken ik hem te wei-

nig. Natuurlijk heb ik hem wel eens zien 
voetballen in de lager elftallen. Hij is degene 
die een auto om een boom kan krullen, maar 
ik zou graag verhalen van hem willen horen 
hoe hij in zijn topjaren heeft gevoetbald.
Tegenwoordig verbaas ik me elke vrijdag 
weer als hij het veld op komt lopen. Er zit 
een bandage om zijn rechterknie, maar dat 
verlet hem niet om op tijd het gat in te dui-
ken en de bal link in het hoekje te schuiven. 
Natuurlijk weet ik dat ik op moet springen als 
de bal al lang weg is, want hij komt er altijd 
in zonder zich te verontschuldigen. Bikkel-
hard is hij! En als ik weer eens quasi niets 
doe en me verschuil, is hij meestal de eerste 
die me vloekend de les leest. Prachtig en dat 
op een mooie vrijdagavond met volle maan.  

Ik ben 42 jaar en de anderen schom-
melen van 25 tot dus 65 jaar. Ik moet 
nog 23 jaar gaan om net als hem op het 
veld te staan ballen. Velen zijn al afge-
haakt en velen zullen het niet vol maken. 
Ik ben benieuwd of ik het ga redden. Cruyff 
zie je alleen nog pratend op de televisie, 
maar onze nummer 14 van De Hemel kun 
je zien en zelfs aanraken (of anders doet 
hij het wel) op het kunstzinnige Hemel-
gras op het sportpark van V.V. De Meern.
Ik ben jaloers en trots tegelijk. 

Gefeliciteerd Johan Oostrom! 
Mag ik de volgende keer een handtekening 
op je mooie kaart?
 

Jan Sterk
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Nummer 14 van De Hemel wordt 65!!!!

Met ingang van dit seizoen (2007/2008) 
zijn de zaterdag- en de zondagcom-
missie samengevoegd in één com-
missie: de seniorencommissie.  
Deze seniorencommissie doet 
dus zowel voor de zaterdag als de 
zondagafdeling en de dames alle 
overkoepelende en organisatori-
sche werkzaamheden. In de toe-
komst zal daar waarschijnlijk ook 
nog een gedeelte van de jeugd 
onder komen te vallen, nl. de teams 
die op de zondag (gaan) spelen.

Beleid beter uitgevoerd
Over een dergelijke commissie werd in 
het verenigingsbestuur al langer nagedacht, 
omdat er wat onderlinge wrijving was tussen 
de verschillende afdelingen, maar de belang-
rijkste reden voor het HB is hun zienswijze 
en beleid met betrekking tot de vereniging. 
In plaats van onderlinge concurrentie tus-
sen de zaterdag en de zondag willen zij juist 
graag dat de zaterdagselectie gaat functione-
ren als een soort opleiding/kweekvijver voor 
de zondagteams, want zoals iedereen weet 
is het doel van het HB om binnen 5 jaar 
met de zondag 1 in de eerste klasse te gaan 
spelen. In het verleden werd door beide 
afdelingen getrokken aan de van de jeugd 
overkomende spelers. Nu gaan deze dus 
in eerste instantie naar de zaterdagselectie, 
waarna ze naar zondag 2 en later wellicht 1 
door kunnen stromen. En wat zou het mooi 
zijn als dan het Zondag 1 voor een groot 
gedeelte uit eigen jeugd zou bestaan. Er zijn 
nu een aantal teams in de jeugd waar zeer 

getalenteerde spelers inzitten (inmiddels zijn 
er al een aantal teams naar de hoofdklasse 
gepromoveerd), dus dat beloofd nog wat !

Taakverdeling 
Door een conflict met het HB had de zater-
dagcommissie vorig seizoen al aangegeven 
dat ze er mee wilden stoppen en hierdoor 
kwam alles in een stroomversnelling. Aan 
Georg Potters, toen al voorzitter van de 
zondag, werd gevraagd of zijn commissie 
deze nieuwe opzet, met uitbreiding van een 
aantal mensen, op zich wilde nemen. Na 
een persoonlijke benadering waren een aan-
tal medewerkers van de zaterdag bereid om 
zitting te nemen in de nieuwe commissie. 
De zaken van de zaterdagcommissie zijn 
vorig jaar goed overgedragen. Vooral ook 
door de grote groei van de vereniging moest 
er de laatste jaren hard gewerkt worden aan 
de uitvoering van de verschillende taken; 
dit staat nu goed op de rit. Er is een goede 
taakverdeling in functies en ook de organi-
satie van de benodigde materialen loopt nu 
een stuk beter.De commissie wordt momen-
teel door de volgende personen gevormd:
- Georg Potters, voorzitter, zorgt voor  
 alle algemene zaken en sponsoring
- Hans Poorthuis: behartigt de interne 
 zaken
- Remco Coteris: zorgt met name voor  
 de technische zaken voor zowel zater 
 dag als zondag
- Hans de Bie: wedstrijdsecretaris beide  
 afdelingen
- Joost Satink: penningmeester en secre 
 taris

- Patrick van Zijl: houdt zich voorna 
 melijk bezig met de PR en lagere elftal 
 len zondag
- Jan Hazelaar; houdt zich o.a. bezig met  
 de selectie van de zaterdag en de tucht 
 commissie.
- Siem Wagevoort: gaat zich vooral  
 met  de lagere elftallen van de zaterdag  
 en de materialen bezig houden. Dit  
 laatste is belangrijk, want er raakt veel  
 kwijt ieder seizoen…
- Jetske Tromp: vertegenwoordigd met  
 name de dames (die vanaf dit seizoen  
 dus niet meer onder de Jeugd val 
 len), zodat de dames ook meer betrok 
 ken raken bij het geheel. Ook gaat zij  
 zich bezighouden met de wedstrijd 
 krant en de sponsoring. 
 
Genoeg te doen
De seniorencommissie is momenteel hard 
bezig om (onder supervisie van Frans van 
Seumeren) het beleid van het HB uit te voe-
ren. Er wordt vooral ook gewerkt aan zaken 
die nog geregeld moeten worden en die heel 
belangrijk zijn, om maar wat te noemen: de 
aanschaf van een defibrillator , extra onder-
steuning voor de beheerscommissie, de tech-
nische dienst en de sponsorcommissie. Maar  
ook wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een 
protocol voor het (door)schuiven van spe-
lers als er elftallen zijn waar spelers te kort 
of over zijn. Al met al dus genoeg te doen 
voor de nieuwe seniorencommissie en als de 
plannen voor de jeugd op zondag doorgaan, 
komt er weer een groot aantal taken bij: ook 
daarvoor zullen weer medewerkers gezocht 

moeten worden. Dus voor alle mensen die 
wel wat willen doen als vrijwilliger bin-
nen de vereniging: er is genoeg te doen!

Namens de seniorencommissie:
Wilna Gruters

Nieuws van de “Medische staf”.

    donderdag-, of op vrijdagavond). Dan      
    hebben wij in ieder geval een idee wie  
    er allemaal komt.
3) Het is natuurlijk geen enkel probleem  
    als jeugdspelers / speelsters ouders of  
    verzorgers meebrengen.
Naast deze vorm van verzorging orga-
niseren wij ook cursussen EHBSO 
( Eerste Hulp Bij Sportongelukken ). Deze 
cursus is bestemd voor leiders / leidsters, 
trainers en ouders die tijdens de trainin-
gen of wedstrijden direct hulp kunnen 
bieden. Een aantal mensen heeft zich al 
opgegeven en zij zullen heel snel geïn-
formeerd worden over de cursusdata. Er 
zijn nog een aantal plaatsen vrij. Aan-
melden kan nog bij: adelaar.m@wanadoo.
nl. Deze gratis cursus wordt u aangebo-
den door het bestuur. Als tegenprestatie 
willen wij graag dat deze cursisten zich 
van tijd tot tijd beschikbaar stellen voor 
EHBO-dienst op de zaterdag, omdat daar 
heel veel sporters bezig zijn en er altijd 
veel publiek is. Er kan immers altijd wat 
gebeuren (al hopen wij natuurlijk van niet)!

Op dit moment horen wij heel veel om ons 
heen en lezen wij dat sporters “zomaar in 
elkaar zakken op het trainings- en voet-
balveld”. Krantenartikelen geven aan dat 
eigenlijk iedere vereniging in het bezit 
moet zijn van een AED, een apparaat dat 
probeert het hart weer in een normaal 
ritme te laten werken. Ook wij vinden 
dat er zo’n apparaat bij onze V.V. De 
Meern moet komen en het bestuur wil 
dat ook graag betalen. Alleen….je moet 
wel mensen hebben die er mee kunnen 
omgaan. Daarom gaan wij ook starten 
met mensen op te leiden die uiteinde-
lijk met zo’n apparaat kunnen werken 
om zo mensenlevens te kunnen redden.
Op die manier proberen wij het 
sporten zo veilig mogelijk te maken.

Daarom een dringende oproep: meld 
je aan voor een cursus EHBSO !!! 
Tijdens de cursus is er ook aan-
dacht voor de reanimatie. 

Ben je al in het bezit van een diplo-
ma EHBO of EHBSO: geef je dan 
op om af en toe eens op een zater-
dag mee te draaien op ons sportveld. 
Dat maakt het sporten fijner en veiliger.

Martin Adelaar
Arnout Bosman
Stephan Visser

Aan het begin van het nieu-
we seizoen kunnen wij ook 
weer iets nieuws melden.
Arnout Bosman (student fysiothe-
rapie) die vorig jaar bij ons is bin-
nengekomen, is zich gaan bezig-
houden met de zaterdagafdeling.

Martin Adelaar blijft de zondagafdeling 
doen en Stephan Visser (bijna afgestu-
deerd als fysiotherapeut) gaat zich bezig 
houden met hersteltraining, voor ieder-
een die terugkomt na een blessure.
Naast ieders “ winkeltje ” blijft ieder-
een ook hulp bieden aan jeugdspelers, 
meisjes, dames en overige senioren.
Verder is er ook nog een nieuw gezicht 
bij: Ron van Rooijen, ook al als scheids-
rechter te bewonderen. Wij wensen Ron 
heel veel plezier bij zijn werkzaamheden.

Gelukkig begint het in de vereniging 
bekend te worden dat wij ook hulp bieden 
aan de jeugdspelers / speelsters. Velen heb-
ben onze gezellige fysioruimte (bij de deur 
die naar het hoofdveld gaat) al gevonden.
Toch willen wij hierbij nog even 
de “regeltjes”duidelijk doorgeven: 

1) Als je tijdens een training of wedstrijd  
    een blessure oploopt, dan neemt de             
    leider / trainer even telefonisch contact   
    op met Arnout, Martin of  Stephan, na  
    17.00 uur! 

2) Dan wordt er een tijdstip afgesproken  
    waarop je welkom bent (op dinsdag-,    
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zittend vlnr: Martin Adelaar - Ron van Rooijen - 

Arnout Bosman en zittend er achter Stephan Visser.
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Sportcomplex VV De Meern ---------------

alarmcentrale SMC   ------------------------------------------------------------------------------- 
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afgelasting senioren ---------------------------
afgelasting jeugd ------------------------------

voorzitter ----------------------------------------
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lid ------------------------------------------------

voorzitter ----------------------------------------
vice vz, coördinator zaterdag -----------------
secretaris / penningmeester -------------------
wedstrijdsecretaris -----------------------------
technische zaken -------------------------------
algemene zaken ---------------------------------
materialen, lagere elftallen zaterdag ---------
PR en lagere elftallen zondag -----------------
dames --------------------------------------------

voorzitter ----------------------------------------
secretaris ----------------------------------------
penningmeester --------------------------------
wedstrijdsecretaris junioren ------------------
wedstrijdsecretaris pupillen ------------------
lid ------------------------------------------------

Voorzitter, secretaris, penningmeester ------
lid ------------------------------------------------
zaterdag, wedstrijdkrant ----------------------
zondag -------------------------------------------
jeugd, coörd. Sponsorkleding jeugd --------

verzorger afd. zondag--------------------------
hersteltrainer -----------------------------------
verzorger afd. zaterdag -----------------------

030 - 666 1923
030 - 662 0780
030 - 666 1412
0344 - 67 8911

0348 - 44 4081
06 - 3395 4147
030 - 666 4996
06 - 2732 9814
06 - 5215 6082 
030 - 666 1612 
06 - 5369 1134
035-538 4110
030 - 666 1109
030 - 666 5389
030-662 0234/5

06 - 5113 9949

030 - 666 2932
030 - 666 4205 
06 - 4436 3849
030 - 662 0348

06 - 5139 1133
06 - 5312 7123
06 - 4603 5655
06 - 2291 5255
06 - 4210 3987
030 - 666 7302
030 - 666 2368
06 - 2411 1941
06 - 4620 0214

030 - 666 3776
030 - 666 5716
030 - 251 4606
030 - 662 1323
0348 - 45 2390

030 - 662 1980
030 - 666 1125
030 - 267 4377

030 - 666 4499
030 - 666 5882

030 - 666 7312 

030 - 666 6366
030 - 666 3725
030 - 662 0348

030 - 666 4826

06 - 1296 0881

030 - 666 5138
0651-05 3538
06 - 2293 8057

030 - 662 1323
06 - 1296 0881

06 - 5379 6011
030 - 687 0199

databeheer@smc-alarmcentrale.nl

van.seumeren@planet.nl

vv.demeern@12move.nl

bijl.groot@wanadoo.nl 
A.Merode@casema.nl

wstolwijk@stolwijkacc.nl
jvanwegen@concepts.nl

technischdirecteur@gmail.com

Kieft.vanwingerde@freeler.nl
pjeversdijk@hetnet.nl
abakker@gmx.net

winmar@wanadoo.nl 
jtb.hazelaar@wanadoo.nl
Joostsatink@casema.nl 
biedehans@hotmail.com
rkoteris@planet.nl
poorthuishans@hotmail.com 
sh.wagevoort@hetnet.nl
p_vanzijl@orange.nl
trompio@hotmail.com

jeugdvoorzittter@gmail.com
jeugdvoetbal@hotmail.com
b.stoove@homij.nl
T.Fronik@planet.nl
mirjamklever@hetnet.nl 

rawesterhout@wanadoo.nl
fredloggen@hotmail.com
hans.stahl@casema.nl

wilnagruters@gmail.com
j.gentenaar@wanadoo.nl   
marjoleinhelder@gmail.com
mjansen62@orange .nl

C_denheijer@wanadoo.nl
r.vanklooster@heineken.nl
abakker@gmx.net
winmar@wanadoo.nl
doorn-berg@zonnet.nl

ledenadmin@hetnet.nl

adelaar.m@wanadoo.nl
stephanvisser@wanadoo.nl 
harry.e@planet.nl 

T.Fronik@planet.nl
ledenadmin@hetnet.nl

j.i.vanhouten@versatel.nl

TeamGeestblz 8    oktober 2007

Dat is de basis voor iedereen, 
zowel voor (jeugd)leden 
als ouders en andere 
belangstellenden bij onze 
sportvereniging, om alles in 
goede banen te kunnen leiden, 
aldus André van Merode tijdens 
de medewerkersavond in 
september. Het merendeel van 
de bij de V.V. betrokken mensen 
houdt zich hier ook aan, maar elk 
jaar weer is er helaas een aantal 
personen, die hun boekje, in wat 
voor opzicht dan ook, te buiten 
gaan. Om beter met eventuele 
excessen om te kunnen 
wordt er een tuchtcommissie 
opgericht. Eerder genoemde 
André van Merode is, samen 
met Jan Hazelaar, al bij diverse 
verenigingen in de omtrek 
wezen informeren hoe zíj met 
excessen omgaan. Blijkbaar is 
sociale controle niet voldoende 
en zijn sommige incidenten 
dermate ernstig dat er met 
straffen gedreigd moet gaan 
worden. Dit kan bijvoorbeeld een 
systeem van waarschuwingen 
zijn, zoals bekend binnen de 
voetbal, met een gele of een rode 
kaart, die kan uitlopen op een 
zwarte kaart, wat verwijdering 
van de V.V. zou betekenen.

Er zijn nu op de speeldagen 
al zogenaamde stewards 
aanwezig, die de boel in de gaten 
houden en mensen aanspreken 
op afwijkend gedrag. Van hen 
moet een preventieve werking 
uitgaan. Helaas heeft het bestuur 
moeten constateren dat de 
verruwing en verharding op ons 
sportpark erger is dan verwacht. 
André en Jan zijn nu druk bezig 
met het verder uitzoeken van 
een mogelijk functioneren 
van de tuchtcommissie. In 
samenwerking met Eelco 
Koot wordt er ook gekeken in 
hoever eventuele straffen tegen 
mogelijke raddraaiers juridisch 
onderbouwd kunnen worden. 
Belangrijk is allereerst dat de 
sfeer op het veld al goed is/
blijft en dat de controles bij de 
kleedkamers, zowel bij eigen 
spelers als bij gastspelers, 
ervoor zorgen dat iedereen 
zich ook daar aan de regels 
houdt. Het is de bedoeling om 
op korte termijn protocollen op 
te gaan stellen over hoe en 
waar een klacht neergelegd 
moet worden en wanneer deze 
doorgegeven dient te worden 
aan de tuchtcommissie. De 
tuchtcommissie krijgt dan als 
taak de klacht te onderzoeken en 
een advies over een eventuele 
sanctie aan het bestuur te geven. 
Er wordt in ieder geval naar 
gestreefd om tijdens de komende 
Algemene Ledenvergadering 
meer concreets over deze 
commissie te kunnen berichten.

De redactie. 

Tuchtcommissie
Respectvol met     
elkaar omgaan 


