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Voorafgaand aan de officiële 
ledenvergadering vroeg voorzit-
ter Frans van Seumeren de (vele) 
aanwezige leden / vrijwilligers 
om goedkeuring om de vertrek-
kende secretaris van de jeugd, 
Han Ouburg, te benoemen tot 
lid van verdienste.	 Uiteraard	 ging	
iedereen	 hiermee	 akkoord	 en	 zo	
gebeurde.	 Na	 een	 inleidend	 verhaal	
door	 jeugdvoorzitter	Jan	Vermeulen,	
waarin	 duidelijk	 naar	 voren	 werd	
gebracht	 dat	 Han	 de	 laatste	 jaren	
onmisbaar	 is	 geweest	 in	het	 opbou-
wen	en	handhaven	van	de	jeugdcom-
missie,	 kreeg	 Han	 een	 mooi	 beeldje	
en	andere	giften.	(Voor	meer	info	en	
de	 foto,	 zie	 artikel	 Jeugdvoorzitter.)

Royement	jeugdspelers
Na	 de	 opening	 van	 de	 ALV	 werd	 eerst	 een	
ingekomen	 bezwaarbrief	 van	 ouders	 van	
vorig	 jaar	 geroyeerde	 jeugdspelers	 behan-
deld.	 Verschillende	 ouders	 waren	 daarvoor	
op	 de	 vergadering	 aanwezig.	 In	 het	 kort	
kwam	 het	 er	 op	 neer	 dat	 de	 ouders	 de	
beslissing	 van	 de	 Tuchtcommissie	 aanvech-
ten,	 mede	 door	 procedurefouten	 en	 daar	
de	 tuchtcommissie	 nog	 niet	 echt	 geïnstal-
leerd	 is	 vragen	ze	 zich	 af	of	de	 straf	 (nu	al	
een	 half	 jaar)	 inmiddels	 niet	 voldoende	 is	
geweest.	Na	een	uitgebreide	discussie	wordt	
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er	 besloten	 er	 verder	 naar	 te	 kijken	 en	 er	
over	 twee	 maanden	 op	 terug	 te	 komen.

Derde	kunstgrasveld
N.a.v.	het	verslag	van	2007	wordt	er	gemeld	
dat	 er	 een	 zeer	 vruchtbare	 lobby	 met	 de	
gemeente	is	geweest,	waardoor	het	nu	zover	
is	dat	de	gemeente	de	aanleg	van	het	derde	
kunstgrasveld	 gaat	 betalen.	Er	 is	 nog	 geke-
ken	naar	welk	veld	het	moet	worden,	maar	
ondanks	 dat	 voorzitter	 Frans	 er	 nog	 steeds	
moeite	 mee	 heeft	 dat	 hij	 straks	 ‘het	 gras	
niet	 meer	 zal	 ruiken	 en	 de	 modder	 niet	
meer	 zal	 zien	 spatten’,	 is	 er	 toch	 geko-
zen	 voor	 het	 hoofdveld.	 Deze	 zomer	 zal	
het	 hoofdveld	 dan	 ook	 omgebouwd	 wor-
den	 tot	 kunstgrasveld,	 met	 verlichting	 Dit	
zodat	 er	weer	meer	 trainingsmogelijkheden	
komen	 voor	 de	 jeugd	 en	 de	 senioren	 en	
er	 komen	 dus	 ook	 meer	 mogelijkheden	
om	 doordeweeks	 een	 (oefen)wedstrijd	 te	
spelen.	 Verder	 wordt	 er	 met	 de	 gemeente	
gepraat	over	het	onderhoud	van	de	velden,	
omdat	 ze	 er	 nu	 nogal	 slecht	 bij	 liggen.

B-teams	naar	de	zondag
Nog	even	wordt	er	teruggeblikt	op	de	over-
gang	van	enkele	B-teams	naar	de	zondag.	
Het	was	pijnlijk,	maar	de	V.V.	moet	hier	
kritisch	naar	blijven	kijken.	De	overgang	
kost	een	paar	jaar.	Nu	zijn	het	B’s,	maar	vol-
gend	jaar	worden	het	dus	A’s	en	B’s.	Geble-
ken	is	dat	het	bij	de	ouders	toch	niet	goed	
doorgekomen	was,	tot	het	moment	dat	er	
werkelijk	iets	moest	gebeuren.	Dit	seizoen	
begint	de	procedure	van	de	teamindeling	al	
in	februari,	waardoor	eerder	duidelijk	zal	
worden	wie	het	aangaat.	Gevraagd	wordt	de	
eventuele	ruimte	op	de	zaterdag	niet	onbe-
nut	te	laten	en	verder	wordt	er	gesproken	
met	verenigingen	in	de	buurt,	die	wellicht	
ook	over	willen	naar	de	zondag,	zodat	de	
reisafstand	ook	minder	zal	worden.	De	V.V.	
zal	de	groei	en	ontwikkeling	van	de	jeugd	
goed	in	de	gaten	houden.

Financiën
Marcel	 de	 Groot	 doet	 als	 penningmeester	
verslag	 over	 de	 financiën.	 Er	 zijn	 enkele	
overschrijdingen	geweest,	maar	ook	meeval-
lers,	dus	de	V.V.	staat	er	financieel	nog	steeds	
heel	 goed	 voor.	 Wel	 merkt	 hij	 op	 dat	 het	
soms	moeilijker	wordt	om	de	contributie	te	
innen,	soms	zijn	automatische	afschrijvingen	
niet	invorderbaar	e.d.	Afgesproken	is	dat	hier	
meer	(incasso)werk	van	gemaakt	zal	worden.

Afscheid	van	André	en	Ton
Helaas	stelt	André	van	Merode	zich	niet	meer	
verkiesbaar	 voor	 het	 bestuur,	 dus	 wordt	 er	
afscheid	 van	 hem	 genomen.	 Wim	 Stolwijk	
prijs	André	voor	zijn	houding:	“Hij	was	altijd	
weer	in	staat	door	te	gaan	met	het	werk”	en	
prijst	het	feit	dat	André	inmiddels	een	echte	

V.V.	 de	 Meern-man	 is	 geworden.	 André	 zal	
zijn	functie	in	de	tuchtcommissie	voorlopig	
nog	 niet	 neerleggen.	 Ook	 secretaris	 Ton	
Oskam	 legt	 zijn	 functie	 (tussentijds)	 neer.	
Frans	prijst	namens	het	bestuur	het	fantasti-
sche	werk	dat	Ton	als	secretaris	de	afgelopen	
jaren	 verricht	 heeft,	 vaak	 met	 een	 ‘alterna-
tieve	denkwijze’.	Het	bestuur	hoopt	hem	nog	
vaak	 op	 het	 sportpark	 te	 zien	 en	 wie	 weet	
pakt	 hij	 later	 de	 draad	 wel	 weer	 eens	 op?
Peter	 Kieft	 heeft	 zich	 aangemeld	 als	 nieuw	
bestuurslid:	 de	 ALV	 gaat	 hiermee	 akkoord.

Vergoeding	Zondag	1
Allereerst	wordt	door	John	van	Wegen	opge-
merkt	dat	de	vergoeding	van	de	Zo1	spelers	
gewoon	 in	 de	 begroting	 opgenomen	 is.	 De	
voorgenomen	 oprichting	 van	 een	 stichting	
hiervoor	 kan	 niet	 goed	 georganiseerd	 wor-
den,	 omdat	 de	 persoonlijke	 aansprakelijk-
heid	blijft	bestaan.	Zoals	het	nu	opgenomen	
is	in	de	begroting,	wordt	het	akkoord	bevon-
den	door	de	belastingdienst	 i.v.m.	de	 loon-	
en	 omzetbelasting.	 Door	 het	 op	 te	 nemen	
in	 de	 begroting	 is	 er	 ook	 transparantie:	 de	
sponsoren	 worden	 buiten	 de	 al	 bekende	
sponsoren	 gezocht	 en	 de	 inkomsten	 lopen	
weg	 tegen	de	uitgaven.	Dus:	 geen	 sponsor-
dekking	=	geen	vergoeding	aan	de	spelers	!

Beleid
Er	 is	 een	 werkplan	 binnen	 het	 bestuur	 op	
strategisch,	 financieel	 en	 technisch	 gebied.	
Onder	 het	 strategisch	 vlak	 valt	 het	 over-
hevelen	 van	 jeugdteams	 naar	 de	 zondag;	
er	 is	 daarover	 ook	 overleg	 met	 ande-
re	 verenigingen	 en	 de	 KNVB	 kijkt	 mee.
Ook	 de	 info	 via	 site	 en	 Teamgeest	 valt	
onder	 dit	 beleid.	 De	 nieuwe	 website	 is	
zeer	 goed	 ontvangen	 door	 de	 leden	 en	 de	
commissie	 krijgt	 hiervoor	 een	 compliment.

Financieel:	er	wordt	gezocht	naar	een	betere	
exploitatie	van	het	clubgebouw	en	het	hele	
complex.	Eerdere	besprekingen	met	een	
commercieel	BSO	bedrijf	hebben	tot	niets	
geleid.	Er	is	nu	iemand	van	de	gemeente	
mee	bezig:	dit	ziet	er	veelbelovend	uit	en	
er	wordt	naar	gestreefd	om	deze	vorm	
van	BSO,	samen	met	andere	ver-
enigingen,	zo	snel	mogelijk	te	
realiseren,	zonder	dat	er	
teams	hinder	van	heb-
ben.

Daarnaast	 hoopt	 het	 bestuur	
iemand	te	vinden	om	het	innen	van	
entreegelden	weer	op	te	pakken;	
alleen	 al	 op	 het	 vlak	 van	 de	
BTW	zal	dit	 inkomsten	genere-
ren.	Dus,	wie	wil	hier	aan	gaan	staan?

Bij	 andere	 verenigingen	 wordt	 gekeken	
naar	 hoe	 zij	 omgaan	 met	 de	 businessclub:	
misschien	 is	 het	 mogelijk	 deze	 club	 een	
impuls	 te	 geven	 door	 het	 openstellen	 van	
een	 ruimte	 om	 het	 mogelijk	 te	 maken	
om	 te	 netwerken	 onder	 de	 bedrijven	 e.d.	

Er	gaat	binnenkort	gewerkt	worden	met	de	
Young	Proffessionals:	een	aantal	jonge,	goed	
opgeleide	 spelers	gaan	 functioneren	als	 een	
soort	denktank	voor	het	VB,	projectmatig	en	
in	 kleine	 groepjes.	 Enkele	 mensen	 hebben	

zich	hiertoe	al	bereid	verklaart,	bijvoorbeeld	
Bas	Stolwijk,	Ruud	Hazelaar,	Stef	Vermeulen	
e.a.	 Dit	 sluit	 aan	 op	 het	 beleid	 om	 ook	 de	
voetballers	 iets	 (buiten	 het	 voetbal	 om)	 te	
laten	 doen,	 wat	 ze	 ook	 zelf	 weer	 kunnen	
gebruiken.	In	dit	kader	wordt	er	ook	dit	sei-
zoen	weer	gewerkt	met	studenten	van	de	HU,	
zij	 gaan	verder	met	de	 resultaten	van	vorig	
jaar	en	zijn	bijvoorbeeld	aan	het	kijken	naar	
een	systeem	om	een	Fair	Play	Cup	in	te	stel-
len:	de	jeugd	kan	dan	punten	verdienen	door	
goed	verdrag	enz.	Voor	de	woensdagmiddag	
zijn	 er	 al	 CIOS	 studenten	 aangetrokken,	
waardoor	de	V.V.	het	keurmerk	voor	Jeugd-
opleidingen	 heeft	 gekregen.	 Ook	 wordt	 er	
gekeken	of	het	mogelijk	is	een	vertrouwens-
persoon-commissie	 in	 het	 leven	 te	 roepen.

Scheidsrechterscommissie
Nu	 worden	 de	 (jeugd)scheidsrechters	 nog	
geregeld	 door	 Jan	 Vermeulen.	 Het	 is	 de	
bedoeling	dat	hiervoor	ook	een	commissie	in	
het	leven	geroepen	wordt,	die	o.a.	ook	wed-
strijdplanning,	 coördinatie	 en	 begeleiding	
gaat	 regelen,	 inzake	 opvang	 en	 evaluatie.

Medisch	beleidsplan
Insteek	van	het	beleid	op	dit	moment	is	de	
preventietraining	van	Stefan	Visser.	Er	is	nu	
zeven	dagen	per	week	 iemand	van	de	 acht	
betrokkenen	 aanwezig.	 Voor	 ondersteuning	
kunnen	we	terecht	bij	fysio	van	Leeuwen.	De	
EHBO	is	op	de	speeldagen	nog	niet	voldoen-
de	 aanwezig,	 maar	 Martin	 Adelaar	 meldt	
dat	er	weer	twee	nieuwe	mensen	bijkomen.

Technisch	beleid
Om	de	plannen	inzake	het	technische	beleid	
te	 bespreken,	 komt	 de	 nieuwe	 Technische	
Directeur,	 Sjaak	 van	 den	 Helder	 aan	 het	
woord.	 Nou	 ja,	 nieuw..Sjaak	 ziet	 V.V.	 De	
Meern	vooral	als	zíjn	‘oude’	club:	hij	vertelt	
dat	 hij	 er	 1967	 als	 16-jarige	 keeper	 een	
geweldige	 tijd	 heeft	 gehad,	 maar	 toen	 was	
het	 nog	 een	 echte	 dorpsclub.	 Bij	 terug-
komst	proeft	hij	toch	nog	steeds	dat	sfeertje	
binnen	 de	 club,	 ondanks	 het	 feit	 dat	 er	
een	 enorme	 groei	 is	 geweest.	 Het	 kan	 nu	
nog	 dichtbij	 blijven,	 maar	 in	 de	 toekomst	

moet	 er	 een	 keuze	 gemaakt	
worden:	 kan	 het	 nagestreefde	

hoge	 niveau	 met	 eigen	 spelers	
gehaald	 worden	 of	 is	 de	 club	

tevreden	met	het	door	hen	te	behalen	
niveau?	Sjaak	vindt	persoonlijk	dat	
de	club	niet	te	ver	af	moet	drijven.

Er	 is	een	heel	beleidsplan	voor	
de	 V.V.	 op	 papier	 gezet,	
met	name	voor	de	jeugd.	
Helaas	moet	Sjaak	er	van-

wege	de	tijd	op	de	ALV	met	
een	noodvaart	doorheen,	daarom	

in	 deze	 Teamgeest	 een	 verdere	 bespreking.

Om	 half	 twaalf	 werd	 de	 vergadering	 geslo-
ten	en	kon	er	gezamenlijk	nog	een	drankje	
genuttigd	 worden,	 terwijl	 de	 gesprekken	
(aan	de	bar)	doorgingen	en	gaan,	want	één	
zo’n	 avond	 is	 eigenlijk	 veel	 te	kort	 om	alle	
onderwerpen	 voor	 zo’n	 grote	 en	 actieve	
vereniging	 als	 V.V.	 de	 Meern,	 te	 bespreken.

De	redactie

Prettige feestdagen!
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Easy listening – swingend 2009 in.
wij rekenen mede ook op de oud(ere) leden van de V.V. 

De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op 

zondag 4 januari vanaf 15.00 uur. 
met live muziek van de groep Memphis 

en zal bij uitstek ook geschikt zijn voor oud- en oudere 
leden om eens binnen te wandelen, oude verhalen op te doen 

en een gezellige zondagmiddag te hebben.
Memphis zal de middag rustig inzetten en langzaam over-

gaan naar dansbare muziek.

Voorafgaande aan de receptie wordt er op het hoofdveld 
een wedstrijd gespeeld. De wedstrijd zal gespeeld worden 

door leden van de huidige Zondag selectie tegen oud-selectie 
leden.

Inmiddels hebben we een medewerkersfeest voor alle mede-
werkers, een openingsfeest voor alle (senioren)leden en vre-
selijk veel activiteiten binnen de jeugd gehad. Geweldig. Het 
ontbreekt ons echter aan iets voor oud(ere) leden. De Nieuw-
jaarsreceptie lijkt een fantastisch moment voor de oud(ere) 

leden om betrokken te blijven bij de V.V. 
Aangezien het de bedoeling is dat de kantinevloer wordt 
gebruikt als dansvloer, kunt u maar het best uw partner 

meebrengen. Toch!

Het zou geweldig zijn als de Nieuwjaarsreceptie een mix 
gaat worden van een reünieachtig samenzijn, gemengd 

met de huidige generatie voetballers. 
De eerste zondag van het nieuwe jaar is voor ieder-

een gemakkelijk te onthouden en in te schrijven in de 
agenda. Een zekerheidje heet dat in voetbaljargon.

Op	deze	plek	bent	u	gewend	
een	 artikel	 te	 vinden	 van	
Ton	 Oskam,	 de	 secretaris.	
Helaas	 is	 Ton	 afgetreden	 en	
zijn	 functie	 nog	 niet	 vol-
ledig	 ingevuld.	 U	 zult	 het	
dus	 met	 ons	 moeten	 doen.

3e Kunstgrasveld
De	 vlaggen	 kunnen	 uit!	 Met	 enige	 trots	
kunnen	 we	 u	 melden	 dat	 we	 een	 derde	
kunstgrasveld	 gaan	 krijgen.	 Het	 veld	 moet	
een	 oplossing	 bieden	 voor	 ons	 te	 kort	 aan	
trainingscapaciteit.	 De	 behoefte	 aan	 meer	
trainingscapaciteit	 komt	 voort	 uit	 een	 nog	
steeds	 groeiend	 aantal	 teams,	 teams	 die	
hoger	 gaan	 spelen	 en	 waarvan	 het	 beleid	
is	dat	 ze	 vaker,	 bv	2	keer	 i.p.v.	 1	keer	per	
week	gaan	trainen,	en	teams	die	zelf	vragen	
om	 meer	 te	 mogen	 trainen.	 Het	 veld	 zal	
ongetwijfeld	binnen	de	kortste	keren	volle-
dig	bezet	zijn.	Des	te	beter,	daar	is	het	voor.
Het	veld	wordt	aangelegd	door	de	Gemeen-
te	en	als	club	moeten	we	de	 lichtinstallatie	
aanleggen.	Op	dit	moment,	begin	december,	
wordt	nog	overlegd	welke	kwaliteitslichtin-
stallatie	het	moet	worden.	Dat	de	verlichting	
superieur	zal	worden	aan	de	waxinelichtjes,	
die	 afgelopen	 tijd	de	huidige	kunstgrasvel-
den	hebben	verlicht,	mag	duidelijk	zijn.	Oh	
ja,	 voor	 de	 echte	 grasvreters	 onder	 u,	 het	
nieuwe	veld	komt	op	het	hoofdveld.	De	aan-
leg	zal	in	de	periode	mei/	augustus	2009	zijn.

Algemene Ledenvergadering
Elders	in	het	blad	kunt	u	uitvoerig	lezen	over	
de	 afgelopen	 Algemene	 Ledenvergadering	
(ALV).	Het	VB	kijkt	er	met	een	goed	gevoel	
op	 terug.	 Met	 het	 aantal	 bezoekers	 van	 de	
Ledenvergadering	 mogen	 we	 blij	 zijn.	 Wat	
wij	zoal	horen	van	andere	vereniging	is	dat	
daar	de	opkomst	droevig	is.	De	opkomst	bij	
de	V.V.	is	goed,	al	zijn	nog	veel	meer	leden	
welkom,	 omdat	 de	 opkomst	 maar	 zo’n	
kleine	 10%	 van	 het	 totaal	 aantal	 leden	 is.
Een	 aandachtspunt	 voor	 het	 VB	 is	 om	
de	 begin-	 en	 vooral	 de	 eindtijd	 in	 de	
gaten	 te	 houden.	 De	 ALV	 eindig-
de	 rond	 half	 twaalf.	 Dat	 was	 te	 laat.	
Een	nieuwe	ervaring	was	de	bezwaarpro-
cedure,	die	plaatsvond	tijdens	de	ALV.	Sta-
tutair	is	de	ALV	de	plek	waar	(ouders	van)	
leden	bezwaar	kunnen	maken	tegen	een	

besluit	 van	 het	 bestuur.	 De	 primeur	
was	dat	dit	voor	het	eerst	in	60	jaar	

gebeurde.	 Het	 was	 voor	 allen	
nieuw	en	duidelijk	dat	de	ALV	
niet	 de	 aangewezen	 plek	 en	

het	moment	is.	We	zullen	moeten	
kijken	 hoe	 het	 anders	 moet.

U	moet	ons	maar	eens	
laten	weten	wat	

u	vindt	van	de	
poging	die	het	VB	
doet	u	te	informe-

ren	over	de	
zaken	die	
spelen,	

wat	de	
voortgang	

is	en	

 Van het Verenigingsbestuur          
waar	de	knelpunten	zitten.	
De	 ALV	 is	 voor	 het	 VB	 een	 ideaal	
moment	 om	 u	 uitvoerig	 bij	 te	 praten,	
als	 u	 dat	 tenminste	 op	 prijs	 stelt.	 Ander-
zijds	 kost	 het	 tijd	 en	 vindt	 u	 wellicht	
dat	 de	 avonden	 daardoor	 te	 lang	 duren.	

Young Professionals
Young	wattes?	Wat	is	dit	nu	weer?	Slaat	het	
het	 VB	 naar	 het	 hoofd?	 U	 heeft	 gelijk,	 het	
lijkt	 er	 op.	 Toch	 is	 dit	 één	 van	 de	 nieuwe	
projecten,	 waar	 we	 binnen	 het	 VB	 laaiend	
enthousiast	over	zijn	en	veel	energie	in	gaan	
steken.	 Bedoeling	 is	 om	 jonge,	 talentvolle	
leden,	 te	 betrekken	 bij	 activiteiten	 van	 het	
VB.	Bij	talentvol	gaat	hier	niet	over	voetbal,	
maar	 over	 de	 maatschappelijke	 kwalitei-
ten.	 Heel	 nadrukkelijk	 willen	 we	 proberen	
jonge	 gasten	 van	 zo	 rond	 de	 25-35	 jaar	 te	
betrekken	bij	vraagstukken	waar	we	als	VB	
mee	 zitten.	 We	 noemen	 een	 paar	 van	 die	
vragen.	 Hoe	 verwaarlozen	 we	 onze	 oud-
leden	minder?	Hoe	kunnen	we	meer	doen	
met	 de	 businessclub?	 Moet	 er	 een	 lief	 en	
leed	commissie	zijn?	Doen	we	ons	sponsor-
beleid	 goed?	 Doen	 we	 wel	 genoeg	 aan	 PR	
en	wat	kunnen	of	willen	we	daarmee?	Hoe	
zouden	 we	 medewerkers- beleid	
vorm	kunnen	geven.	Hoe	
moeten	we	omgaan	met	
betalingen?	 Allemaal	
vraagstukken	 die	 niet	
direct	 voetbal	 gerelateerd	
zijn	en	de	dagelijkse	gang	
van	 zaken	 beïnvloeden	
of	 onder	 directe	 tijds-
druk	 staan,	 maar	 waar	 we	
wel	 naar	 moeten	 kijken	 om	
de	 VV	 een	 mooie	 en	 stabiele	
vereniging	 te	 laten	 zijn.	 Heel	
belangrijk	in	dit	verhaal	is	dat	
de	 ideeën	 voor	 de	 toekomst	
moeten	 komen	 van	 mensen	
met	 de	 toekomst	 en	 niet	
van	 de	 stoffige	 apparaten	
die	 nu	 toevallig	 in	 het	 VB	 zi t ten.
Wij	zijn	uitermate	blij	dat	het	idee	lijkt	aan	
te	 slaan.	 De	 leden	 die	 wij	 hebben	 bena-
derd	 waren	 direct	 enthousiast.	 Dat	 zijn	
er	 een	 stuk	 of	 10	 en	 daar	 gaan	 we	 dan	
maar	 eens	 mee	 van	 start.	 Het	 moeten	 blij-
ken	 of	 10	 te	 weinig	 is	 of	 dat	 deze	 10	 het	
anders	 willen.	 Het	 is	 ook	 voor	 ons	 nieuw.	
De	 aftrap	 is	 op	 19	 januari.	 Wordt	 ver-
volgd,	 u	 gaat	 er	 beslist	 meer	 van	 horen!

De	10	mensen	die	wij	min	of	meer	willekeu-
rig	hebben	benaderd	zijn	echt	niet	de	enige	
mensen	met	kwaliteiten.	Daar	zijn	we	zeker	
van.	Maar	daar	heb	je	het	weer,	het	VB	kent	
niet	iedereen	of	weet	niet	wat	iedereen	doet.
Denk	 je	 dat	 dit	 nieuwe	 project	 iets	
voor	 jou	 is,	 geef	 dan	 op	 zijn	 minst	 je	
naam	 en	 interesse	 aan	 ons	 door.

Feestmaand
Uw	 allen	 persoonlijk	 de	 hand	 schudden	
om	u	het	allerbeste	te	wensen	zal	niet	 luk-
ken.	Daarom	wenst	het	Verenigingsbestuur	
u	 vanaf	 deze	 plek	 hele	 fijne	 Kerst/Feest-
dagen,	 een	 fantastische	 jaarwisseling	 en	
een	 gezond,	 gelukkig	 en	 sportief	 2009.	

Frans van Seumeren 
Wim Stolwijk 
Marcel de Groot
Peter Kieft 
John van Wegen

Uitnodiging

UEFA Euro 2008 sponsor JVC sponsort 

V.V. De Meern met 30 Adidas voetballen.

Afgelopen zaterdag overhandigde F-pupil Björn Uytewaal (F-9) 30 
replica’s van de Adidas Euro 2008 voetbal aan jeugdvoorzitter
Jan Vermeulen ( zie foto). 
Deze voetballen zijn via het werk van de vader van Björn ter 
beschikking gesteld.
VV De Meern is erg blij met deze geste, en mochten er meer 
ouders zijn die op deze wijze de vereniging willen ondersteunen 
kunnen die zich melden bij de sponsor commissie of via de site.

Uitnodiging
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AFSCHEID	HAN	OUBURG
Op	de	ALV	van	17	november	werd	afscheid	
genomen	 van	 Han	 Ouburg.	 Terecht	 werd	
hij	 tot	 lid	 van	 verdienste	 benoemd	 door	
de	 ALV.	 Ik	 citeer	 hier	 enkele	 fragmenten	
uit	 de	 toespraak	 van	 de	 jeugdvoorzitter

“Ik	 vind	het	 eervol	 jou	 toe	 te	 spreken	 en	
ik	 heb	 er	 ook	 op	 gestaan	 om	 in	 de	 ALV	
een	toespraak	te	houden	bij	jouw	afscheid.	
Om	 daarmee	 te	 accentueren	 dat	 jouw	
inzet	 voor	 de	 gehele	 verenging	 van	 grote	
betekenis	is	geweest	maar	ook	om	te	illu-
streren	 dat	 in	 jouw	 opvattingen	 er	 altijd	
sprake	moet	zijn	van	één	vereniging.	Van	
een	 nauwe	 samenwerking	 en	 afstemming	
van	 het	 werk	 van	 de	 vele	 commissies.	
Je	bent	begonnen	even	na	1990	als	jeugd-
leider	 samen	met	Sylvia	de	Vries,	moeder	
van	 Wesley	 en	 Marvin.	 Toen	 al	 viel	 je	
als	 leider	 op	 door	 voor	 een	 F-team	 een	
heus	 kamp	 te	 organiseren	 in	 Auster-
litz.	 Dat	 was	 een	 unicum.	 En	 dat	
zag	 ook	 Jan	 Hazelaar	 die	 je	 toen	
gestrikt	heeft	voor	een	
bestuursfunctie……...	

En	hoewel	 je	zoon	
al	 snel	 inzag	 dat	
een	 voetbal	 car-
rière	niet	voor	
hem	 wegge-
legd	was	ben	
je	 veertien	
jaar	 jeugdse-
cretaris	 geweest.	 Uniek,	
niet	 alleen	 vanwege	 de	
lengte,	niet	 alleen	vanwege	de	hoge	mate	
van	inzet,	maar	ook	omdat	je	in	feite	geen	
familiaire	 c.q.	 historische	 binding	 met	 de	
vereniging	 had.	 Bij	 DCG	 lagen	 je	 roots.
In	die	veertien	jaar	heb	je	met	vele	zaken	
bezig	gehouden.	Toen	 je	 in	1994	aantrad	
als	 secretaris	 was	 een	 van	 de	 markante	
gebeurtenissen	 de	 verwelkoming	 van	 het	
200e	 jeugdlid.	 Luc	 van	 den	 Vossenberg	
prijkt	 op	 een	 foto	 samen	 met	 Joop	 Wes-
terhout,	Jannes	Visscher		en	Piet	Oostrom.	
Bij	 je	 aankondiging	 van	 je	 afscheid	
eind	 vorig	 seizoen	 stond	 de	 teller	 op	
890.	 En	 zoals	 je	 zei	 we	 hebben	 niet	
met	 890	 leden	 te	 maken	 maar	 ook	 met	
1800	 ouders.	 En	 bij	 zo’n	 aantal	 paste	
geen	 vereniging	 à	 la	 Bromsnor	 en	 Saar.

Voor	 een	 goede	 jeugdorganisatie	 was	
vastlegging	 in	 talrijke	 beleidsdocumen-
ten	 noodzakelijk.	 Je	 had	 dan	 referentie	
punten.	 Zo	 kwamen	 er	 protocollen	 over	
lidmaatschap,	over	teamindeling,	over	kle-
dingbeheer,	 procedures	 over	 informatie-
voorziening	 aan	 leiders,	 nieuwe	 leiders,	
ouders,	 nieuwe	 ouders,	 kabouters	 etc.
	
Je	 bewaakte	 vanuit	 de	 jeugdcommis-
sie	 toernooien,	 clinics,	 FC	 Utrecht	
bezoek,	 KNVB	 TRUUK	 met	 je	 voortdu-
rende	 angst	 of	 Kees	 Vreeswijk	 wel	 op	
tijd	 de	 rijplaten	 op	 zaterdagmiddag	 neer-
legde,	 zaaltoernooien,	 Sinterklaas	 etc.	
Jij	 hebt	 de	 EHBO	 poot	 in	 de	 etalage	
geplaatst.	 En	 misschien	 is	 het	 wel	 ken-

V.V. De Meern 
B E D A N K T

Langs	deze	weg	wil	ik	iedereen	bin-
nen	de	V.V.De	Meern	bedanken	voor	

de	steun	die	zij	mij	hebben	gegeven	in	
mijn	functie	als	Technisch	Directeur.

Ik	dank	het	Verenigingsbestuur	voor	het	
gestelde	vertrouwen.	Ik	vond	het	een	

voorrecht	om	de	functie	van	Technisch	
Directeur	bijV.V.	De	Meern	uit	te	oefe-

nen	en	op	de	kaart	te	zetten.
Ik	ben	verheugd	dat	toen	ik	aangaf	te	
stoppen,	niet	de	vraag	was:	Gaan	we	
door	met	die	functie	maar	meer,	wie	

gaat	Hans	opvolgen?	
Ik	denk	dat	met	de	komst	van	Sjaak,	
zeker	gezien	zijn	verleden	als	hoofd	
jeugdopleiding	bij	DOVO,	een	goed	

vervolg	gegeven	wordt	aan	de	verdere	
invulling	van	deze	functie.	

Hans	Hensen.	

NIEUWS VAN DE JEUGD(VOORZITTER)

De redactie van de TeamGeest vroeg ons om een stukje te schrijven voor het 
nieuwe clubblad. Eigenlijk kunnen we niet weigeren want de jeugdafdel-
ing beslaat met ruim 850 jeugdleden en ruim  250 vrijwilligers 80% van de club.

Hier volgt een aantal o.i. belangwekkende gegevens.

merkend	 sinds	 deze	 job	 geprivati-
seerd	 is	 het	 moeizamer	 is	 gaan	 draaien.
Jij	 hebt	 en	 dat	 is	 waarschijn	 lijk	 wel	 je	
grootste	job	geweest	de	kledingverstrekking	
aangepakt.	Een	cultuurverandering	van	“we	
hebben	recht	op	broeken,	kousen	etc.	“	naar	
een	 louter	 shirt	 sponsoring.	 Het	 afgelopen	
seizoen	voor	85	teams.	Ik	zal	niet	ingaan	op	
de	vele	uren	dat	dit	kost.	Van	vermissingen,	
bijbestellingen,	 andere	 kleurstellingen,	 ver-
keerde	 maatvoering….	 Want	 ik	 moet	 nog	
iemand	vinden	die	deze	klus	nu	overneemt.
Een	 	 ander	 aandachtspunt	 was	 de	 lief	 en	
leed	 activiteit.	 Elke	 langdurig	 gekwets-
te	 speler	 of	 leider	 kon	 rekenen	 op	 per-
soonlijke	 aandacht.	 Je	 had	 dan	 ook	 altijd	
een	 passend	 cadeautje	 bij	 je.	 Je	 hamer-
de	 daarop	 als	 zijn	 een	 belangrijk	 smeer-
middel	 in	 een	 vrijwilligersorganisatie.	
Ook	 introduceerde	 je	 de	 kerstgratificatie.
Kortom,	je	bent	een	onmisbare	pion	geweest	

in	het	 opbouwen	 en	handhaven	van	de	
goede	 naam	 van	 de	 jeugdcommissie.”
Samenstelling	 jeugdcommissie.
Naast	 het	 vertrek	 van	 Han	 Ouburg	
bedankten	ook	als	 lid,	penningmeester	

Ben	 Stoové	 en	 lid	 Reinier	 Brouwer	 von	
Ganzenbach.	 Gelukkig	 konden	 beide	

vacatures	 snel	 worden	 ingevuld.	
Frank	Frijlink	(leider	D6)	wordt	
de	 nieuwe	 penningmees-
ter	 en	 Ben	 Hendriks	 (leider	
F5)	 treedt	 toe	 als	 nieuw	 lid.

“Groei”	jeugdafdeling
Groeiden	we	 vanaf	 1994	met	

gemiddeld	 50	 leden	 per	 jaar,	
voor	het	eerst	is	er	stagnatie	in		de	groei	opge-
treden.	In	het	seizoen	2008-2009	zijn	we	met	
minder	teams	gestart	dan	het	jaar	daarvoor.
Het	seizoen	2008-2009	is	gestart	met:	4x	A,	
6x	B,	11x	C,	10x	D,	16x	E,	12x	F,	56	spe-
lers	 Champions	 Leaque	 en	 veertig	 kabou-
ters.	 Daarnaast	 de	 volgende	 meisjesteams:	
1x	 A,	 2x	 C,	 	 3x	 MD,	 3x	 ME	 en	 1x	 MF.

De	 volgende	 oorzaken	 voor	 de	
stagnatie	 zijn	 aan	 te	 wijzen:
1.	 door	het	verplichten	van	1e	jaars	B-	
	 junioren	naar	de	zondag	hebben	ruim		
	 25	spelers	besloten	overschrijving	aan		
	 te	vragen	naar	UVV;
2.		 uiterst	teleurstellend	was	dat	de	meis	
	 jes	B1	besloten	met	trainster	en	leidster		
	 over	te	stappen	naar	PVCV;
3		 bij	de	oudere	jeugd	zien	we	nu	ook		
	 meer	afhakers	dan	in	het	verleden.

Intern	 zullen	 we	 nog	 eens	 goed	 moe-
ten	 nadenken	 over	 het	 fors	 bedan-
ken	 van	 een	 groot	 aantal	 jeugdleden.

Kaboutervoetbal
Het	 kaboutervoetbal	 is	 dit	 jaar	 uitgebreid	
van	 zes	 naar	 acht	 teams.	 Onder	 bezie-
lende	 leiding	 van	 Fred	 Vasquez,	 Dimitri	
van	 der	 Vis	 en	 Sandra	 Nijmeijer	 spelen	
de	 landen	 een	 onderlinge	 competitie.	
Nieuwe	 landen	 zijn	 Ierland	 en	 Argentinië.

Vrijwilligers(sters)
We	mogen	niet	klagen	over	het	aantal	vrij-

willigers.
1.	 Alle	teams	hebben	een	trainer	/	train	
	 ster.	Wel	worden	we	af	en	toe	gecon	
	 fronteerd	met	het	tussentijds	bedan	
	 ken		van	trainers.	Deze	week	bijvoor	
	 beeld	drie.
2.	 Pupil	van	de	week	kon	dank	zij	Rita		
	 van	Rijn	weer	opgepakt	worden.
3.	 Zelfs	het	aantal	scheidsrechters	valt		
	 (soms)	mee.	Dat	wil	niet	zeggen	dat		
	 alle	wedstrijden	gefloten	worden	door		
	 externe	fluitisten.	Plotselinge	afzeg	
	 gingen	zorgen	soms	voor	boze	reac	
	 ties		bij	teams	en	leiders.	Ook	nieuw		
	 is	dat	dit	jaar	op	voorstel	van	Hans		
	 de	Wit	ook	A	junioren	gaan	fluiten.
4.	 Intussen	zullen	HBO-studenten	in		
	 samenwerking	met	de	vrijwilligers-	
	 ondersteuner	de	komende	tijd	een		
	 beroep	op	de	leden	en	hun	ouders		
	 doen	om	vrijwilligerswerk	te	verrich	
	 ten.

Stagiaires
Een	 verheugende	 ontwikkeling	 is	 dat	 de	
vereniging	 steeds	 meer	 profijt	 trekt	 van	
studenten	 en	 scholieren.	 ROC’s,	 CIOS	 en	
middelbare	scholen	doen	steeds	meer	een	
beroep	op	de	verenging	om	studenten	en	
scholieren-stage	 te	 laten	 lopen.	 Op	 dit	
moment	 zijn	 er	vijftien	 jongens	die	 assis-
teren	 of	 zelfs	 geheel	 zelfstandig	 training.
De vereniging heeft ook een 
kwaliteitskenmerk gekregen als 
zijnde een erkend leerbedrijf.

Kleding
Nieuw	 is	 dat	 dit	 jaar	 teams	 met	 gespon-
sorde	 trainingspakken	 de	 kleding	 niet	
zomaar	krijgen.	Elke	speler	c.q.	de	ouder	
zal	een	contract	moeten	ondertekenen	dat	
hij	de	kleding	naar	behoren	draagt	en	weer	
inlevert.	 Het	 betreft	 ongeveer	 tien	 teams.

Communicaties
De	 site	 is	 inmiddels	 het	 meest	 gebruik-
te	 communicatiemiddel	 van	 de	 Jeugd.	
De	 vernieuwde	 site	 is	 een	 pareltje.	 Vrij-
wel	 alle	 gegevens	 kunt	 U	 daar	 vinden.

Prestaties
Wat	betreft	de	standaard	teams	kunnen	we	
niet	anders	dan	zeer	tevreden	zijn	m.n.	bij	
de	junioren.	Bij	de	pupillen	is	er	toch	enige	
kwaliteitsvermindering.	Maar	ik	heb	er	alle	
vertrouwen	in	dat	het	beleid	van	de	nieuwe	
technisch	directeur	vruchten	zal	afwerpen.

Jan	Vermeulen

Artikelen met logo  
V.V. De Meern

Sinds	 kort	 zijn	 er	 in	 de	 kantine,	 naast	
kleding	 en	 ballen,	 allerlei	 andere	 artike-
len	te	verkrijgen	met	het	logo	van	V.V.	De	
Meern.	 Gekozen	 kan	 worden	 voor	 een	
paraplu,	een	shawl,	een	handdoek	of	een	

keycord.
	

De	 (fanatieke)	 V.V.	 De	 Meern	 supporter	
kan	dat	meeleven	vanaf	nu	dus	nog	dui-
delijker	 tonen	 en	 het	 leuke	 is	 dat	 niet	
alleen	de	supporter,	maar	ook	de	vereni-

ging	er	voordeel	bij	heeft.
De	spullen	staan	uitgestald	in	de	vitrine-
kast	 in	de	kantine	en	verdere	 informatie	

is	te	verkrijgen	achter	de	bar.	
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Elk	 jaar	 wordt	 aan	 het	 begin	 van	 het	
seizoen	 de	 balans	 opgemaakt	 van	 het	
aantal	 leden	 en	 teams	 en	wordt	 er	 een	
prognose	 gemaakt	 voor	 de	 komende	
jaren.	 Die	 informatie	 wordt	 gebruikt	
voor	 de	 meerjarenbegroting	 en	 vormt	
de	 basis	 voor	 het	 nemen	 of	 mogelijk	
bijstellen	 van	 beleidsbeslissingen	 ten	
aanzien	 van	 de	 veldbezetting	 op	 zater-
dag	 en	 de	 groei	 van	 de	 vereniging.	
Omdat	 deze	 gegevens	 al	 een	
reeks	 van	 jaren	 worden	 bijgehou-
den,	 beschikken	 we	 inmiddels	 over	
een	 omvangrijke	 databank	 over	 ver-
loop	 van	 het	 aantal	 leden	 en	 teams.	

Jeugd

In	bijgaande	tabellen	en	grafieken	kun-
nen	 we	 zien	 dat	 de	 sterke	 groei	 van	
de	 vereniging	 reeds	 is	 ingezet	 in	 2000	
en	 dat	 we	 een	 enorme	 sprong	 heb-
ben	 gemaakt	 bij	 de	 overgang	 naar	 het	
nieuwe	 sportpark.	 Met	 ingang	 van	 dit	
seizoen	 zien	 we	 voor	 het	 eerst	 sinds	
jaren	 een	 lichte	 afname	 van	 het	 aantal	
jeugdleden.	 Deze	 teruggang	 is	 slechts	
deels	 te	 verklaren	 uit	 de	 overgang	 van	
B-teams	naar	PVCV	en	UVV.	Dit	betrof	
nog	 geen	 40	 spelers(sters),	 terwijl	 er	
per	 1	 juli	 108	 jeugdleden	 het	 lidmaat-
schap	 hebben	 opgezegd.	 Er	 spelen	
dus	 ook	 nog	 andere	 factoren	 een	 rol.
Dit	 seizoen	 zijn	 we	 de	 com-
petitie	 gestart	 met	 75	 jeugd-
teams,	 waarvan	 10	 meisjesteams.

De	 groei	 van	 de	 vereniging	 wordt	
met	 name	 bepaald	 door	 een	 toe-
name	 van	 jeugdleden,	 als	 volgt:	
1994:	200	jeugdleden
1998:	300	jeugdleden
2001:	400	jeugdleden
februari	2003:	500e	jeugdlid,		Luc	van	
Geffen
januari	2005:	600e	jeugdlid,	Amber	
Braakman
oktober	2005:	700e	jeugdlid,	Gerben	
Varkevisser	.
In	de	 loop	 van	het	 seizoen	2005-2006	
werd	 het	 800e	 jeugdlid	 geregistreerd.	
In	het	 seizoen	2007-2008	 is	het	 aantal	
jeugdleden	 opgelopen	 tot	 een	 (voor-
lopige)	 piek	 van	 890	 en	 daarna	 weer	
iets	gezakt.	Bij	de	start	van	het	huidige	
seizoen	hadden	we	 ca	880	 jeugdleden.

Nog	 enkele	 markante	 data	 die	
een	 bijdrage	 hebben	 geleverd	
aan	 de	 groei	 van	 de	 vereniging:
2004:	 start	meisjesvoetbal	met	2	 teams
2006:	 start	 kaboutervoetbal;	
deze	 categorie	 is	 overigens	 niet	
genoemd	 bij	 het	 aantal	 teams.

Senioren

Het	 aantal	 seniorenteams	 is	 lange	 tijd	
vrij	 constant	 gebleven	 op	 13	 à	 14.	 De	
terugval	 op	 zondag	 werd	 gecompen-
seerd	 door	 groei	 op	 de	 zaterdag.	 De	
laatste	jaren	zien	we	weer	een	toename	

van	 het	 aantal	 teams	 op	 zondag.	 Deze	
competitie	is	gestart	met	totaal	15	teams	
(9	 op	 zaterdag	 en	 5	 op	 zondag,	 waar-
van	 1	 damesteam).	 De	 verwachting	 is	
dat	 de	 groei	 van	 het	 aantal	 senioren-
teams	 in	 de	 toekomst	 zal	 doorzetten,	
mede	 door	 toestroom	 vanuit	 de	 jeugd.

Beleid

Om	 ‘dichtslibben’	 van	 de	 zaterdag	 te	
voorkomen	en	ook	vanwege	de	beperkte	
trainingsruimte	is	door	het	verenigings-
bestuur	 een	 aantal	 besluiten	 genomen:	
-	 kaboutervoetbal	en	dames	senioren		
	 alleen	op	zondag
-	 geleidelijk	verschuiven	van	jeugd	
	 teams	naar	de	zondagcompetitie
-	 doorstroom	van	junioren	naar	de		
	 zondag-senioren	zoveel	mogelijk		
	 stimuleren
-	 het	aantal	seniorenteams	op	zater	
	 dag	vooralsnog	beperken	tot	de		
	 huidige	9	teams
-	 instroom	jongens	pupillen	beper	
	 ken	tot	maximaal	18	F-	(=	3	jaar	
	 gangen)	en	16	E	teams	(=	2	jaar	
	 gangen),	respectievelijk	162	en	144		
	 pupillen	per	categorie
-	 doorgroei	van	meisjesvoetbal	moge	
	 lijk	maken	tot	ca.	16	teams,	op		
	 basis	van	de	volgende	verdeling		
	 over	teams:	2xA,	2xB,	2xC,	4xD,		
	 4xE	en	4xF
-	 (beperkte)	zij-instroom,	alleen	om		
	 teams	op	sterkte	te	brengen/houden
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Prognose	groei	

Uitgaande	van	de	geldende	beleidsmaat-
regelen,	 o.a	 het	 geleidelijk	 verschuiven	
van	 B-	 en	 A-teams	 naar	 de	 zondag	
en	 een	 beperkte	 toestroom	 onderaan,	
groeien	 we	 geleidelijk	 naar	 ca	 1000	
jeugdleden	 en	 80	 jeugdteams.	 In	 de	
prognose	is	rekening	gehouden	met	een	
behoorlijke	uitstroom	bij	B-	en	A-junio-
ren.	Door	gewenning	van	het	spelen	op	
zondag	 zal	 deze	 uitval	 in	 de	 toekomst	
mogelijk	 teruglopen.	 Het	 aantal	 seni-
oren	 zal	 gestadig	 doorgroeien.	 In	 de	
prognose	 is	 de	 overgang	 van	 junioren	
naar	de	 senioren	conservatief	geraamd.

Bijstelling	beleid?

Nu	 bekend	 is	 dat	 we	 met	 ingang	 van	
volgend	 seizoen	 kunnen	 beschikken	
over	 een	 derde	 kunstgrasveld	 is	 de	
trainingscapaciteit	 (voorlopig)	 geen	
beperkende	 factor	 meer	 voor	 de	 groei.	
Tevens	 wordt	 de	 komende	 jaren	 het	
effect	 van	 verschuiven	 van	 jeugd	 naar	
de	 zondag	 ook	 op	 de	 zaterdag	 zicht-
baar.	Door	deze	ruimte	te	benutten	kan	
de	 vereniging	 nog	 verder	 doorgroeien.		

Piet	Eversdijk

Van dorpsclub naar megaclub
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De MA1 selectie en het VV. De Meern DamesTeam

Seizoen		2008	-	2009

V.V. De Meern presenteert: V.V. De Meern presenteert: 

Kimberly van Heijs,
(Keeper MC1/MA1 ) Mara Klinkhamer Marjolein

 Timmermans ( C1 )Dilan UnalJosje Overbeek Milou Gruters

Lara Aelen

Elianne Huijsman

Eline Huijden

Banna MenassiLeendert Los (leider / 
Grensrechter )

Natasha Pot

Nikki Pot

Chantal Los

Michelle Fronik

Natascha Balfoort
Ted Fronik  

(leider / Trainer)

Trainer : 
Gerard van de Wurf

Mirjam Klever
Linda van

 Greevenbroek Nathalie Werleman Sonja Smit Miriam Lit Debbie Jongeling Anne-Claire Nuijens

Sandra vd Meer Wim van MaurikCoby de Kruyff Serena Norbart Tiffany van den Berg

Femke van de Wiel

Marion Polfliet

Jetske TrompMarjolein Helder

Patricia Lenten

Vanessa Reuwekamp
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Kwaliteitsnormen	kunstgras
Voor	 kunstgrasvelden	 gelden	 minimale	 kwaliteitsnormen	 voor	 het	 spelen	 van	
wedstrijden.	Tot	voor	kort	gold	de	‘basisnorm’.	Sinds	september	2008	is	daar	een	
nieuwe	 norm	 aan	 toegevoegd,	 de	 zogeheten	 ‘+	 norm’.	 Deze	 norm	 is	 nagenoeg	
gelijk	aan	de	FIFA	norm	en	zal	gaan	gelden	voor	het	nieuwe	veld	bij	VV	De	Meern.	
De	‘+	norm’	bevat	zwaardere	eisen	ten	aanzien	van	schokabsorptie	(de	belangrijk-
ste	norm,	heeft	betrekking	op	het	balgedrag),	torsieweerstand,	balstuit	en	balrol.	
Verder	wordt,	 om	de	duurzaamheid	bij	 testen,	onder	 laboratorium	omstandig-
heden	de	mat	 bij	 de	 ‘+	norm’	 tweemaal	 zolang	beproefd	 als	 bij	 de	 basisnorm.
Aan	 de	 sporttechnische	 eisen	 kan	 worden	 voldaan	 door	 de	 combinatie	
van	 de	 onderlaag	 en	 de	 constructie	 van	 de	 mat	 +	 het	 instrooimateriaal	
(zand	 en	 rubber).	 Daarbij	 is	 het	 toepassen	 van	 autobandenrubber,	 zoals	
bij	 ons	 is	 te	 vinden	 op	 de	 velden	 5	 en	 6,	 in	 Utrecht	 niet	 meer	 toegestaan.

Naast	de	hierboven	genoemde	sporttechnische	eisen	zijn	er	nog	aspecten	die	te	maken	
hebben	met	de	beleving	van	de	speler.	Zo	zijn	er	meerdere	soorten	sprietjes	op	de	
markt	(in	bepaalde	aantallen	samengebundeld,	al	dan	niet	gesplitst,	rond	dan	wel	
plat,	etc).	Sommige	leveranciers	gebruiken	een	mix	van	sprietjes,	soms	ook	met	een	
mix	van	kleuren.	Dit	allemaal	om	echt	gras	zo	veel	en	goed	mogelijk	te	benaderen.	

De	 recent	aangelegde	kunstgrasvelden	bij	FC	Utrecht,	KDS	en	Voorwaarts	vol-
doen	reeds	aan	de	‘+	norm.	Omdat	het	veld	via	een	openbare	aanbesteding	‘op	
de	 markt	 wordt	 gebracht’	 is	 niet	 vooraf	 te	 zeggen	 welk	 type	 we	 krijgen.	 Wel	
kan	worden	gezegd	dat	de	kwaliteit	beter	zal	zijn	dan	die	van	de	velden	5	en	6.

den	 bedacht	 dat	 op	 ons	 sportpark	 niet	
snel	 nog	 een	 kunstgrasveld	 zal	 worden	
aangelegd,	 vooral	 omdat	 dit	 voor	 de	
gemeente	 pas	 rendabel	 is	 als	 het	 veld	
wordt	 gebruikt	 voor	 zowel	 wedstrijden	 als	
trainingen;	 wij	 zullen	 niet	 snel	 behoef-
te	 hebben	 aan	 een	 vierde	 trainingsveld.

Veldverlichting
Wat	 betreft	 de	 verlichtingssterkte	 is	 het	
logisch	 dat	 deze	 ten	 minste	 de	 kwaliteit	
krijgt	 van	 de,	 aan	 te	 passen,	 veldver-
lichting	 op	 de	 velden	 5	 en	 6	 (nieuw-
waarde	 150	 lux,	 gebruikswaarde	 ca	 120	
lux).	 Op	 een	 bijveld	 kan	 hieraan	 wor-
den	 voldaan	 met	 6	 masten	 en	 8	 lampen.	
Op	het	hoofdveld	zijn	8	masten	(om	zichthin-
der	vanaf	beide	tribunes	te	voorkomen)	en	12	
lampen	(om	het	lichtniveau	te	halen)	nodig.	
Met	deze	configuratie	wordt	een	verlichtings-
sterkte	 gehaald	 die	 voldoende	 is	 voor	 het	
spelen	 van	 vriendschappelijke	 wedstrijden	
en	incidentele	beker-	en	inhaalwedstrijden.	
Nu	 is	 gekozen	 voor	 het	 hoofdveld	 wordt	
nog	 overwogen	 om	 16	 lampen	 toe	 te	
passen	 waarmee	 wordt	 voldaan	 aan	 de	
norm	 voor	 het	 spelen	 van	 wedstrijden	 op	
het	 hoogste	 amateurniveau.	 Een	 nadeel	
is	 wel	 dat	 de	 kosten	 voor	 het	 gebruik	
voor	 training	 dan	 belangrijk	 hoger	 zijn.
In	 een	 volgende	 versie	 van	 Team-
geest	 wordt	 nader	 ingegaan	 op	 de	
veldverlichting	 voor	 het	 hoofdveld.

Kosten
Onafhankelijk	 van	de	keuze	 voor	 een	 veld	
heeft	 de	 ingebruikname	 van	 het	 derde	
kunstgrasveld	behoorlijke	 financiële	conse-
quenties.	 Je	moet	daarbij	denken	aan	extra	
huur	van	ruim	€	5.000	per	jaar	en,	afhanke-
lijk	van	het	te	kiezen	niveau	van	de	veldver-
lichting,	 een	 jaarlijks	 bedrag	 van	 tussen	 	 €	
5.000	en	€	7.000	voor	exploitatie	en	afschrij-
ving.	Daarnaast	is	met	de	installatie	van	de	
veldverlichting	 een	 behoorlijke	 investering	
gemoeid	 en	 moeten	 extra	 veldmaterialen	
worden	 aangeschaft.

Discipline
Een	consequentie	van	de	
keuze	voor	het	hoofdveld	
is	 dat	 bij	 wedstrijden	
(met	 name	 omdat	 het	
om	standaardteams	gaat)	
alle	 trainingsmaterialen	
buiten	 de	 afrastering	
moeten	 worden	 geplaatst.	 Het	 is	 namelijk	
niet	mogelijk	om	te	voorzien	in	inkassingen	
van	het	hekwerk	zoals	op	de	velden	5	en	6.
Om	 een	 rommelig	 beeld	 en	 hinder	 voor	
het	 publiek	 te	 voorkomen	 zullen	 de	 doel-
tjes	 op	 een	 daartoe	 in	 te	 richten	 centrale	
verzamelplaats,	 wellicht	 naast	 de	 over-
dekte	 tribune,	 moeten	 worden	 verzameld.
Dit	 vereist	 de	 nodige	 discipline	 van	 de	
groepen	 die	 als	 laatste	 op	 vrijdag-
avond	 en	 voorafgaand	 aan	 avondwed-
strijden	 gebruik	 maken	 van	 het	 veld.	

Aanleg
De	 aanbesteding	 is	 voorzien	 voor	 februari	
2009	 en	 de	 aanleg	 zal	 plaatsvinden	 in	 de	
periode	mei	t/m	augustus.	Dit	houdt	in	dat	
het	hoofdveld	dit	 seizoen	niet	kan	worden	
gebruikt	voor	het	spelen	van	toernooien	en	
de	 wedstrijd	 tussen	 het	 regioteam	 en	 FC	
Utrecht.	Het	is	de	bedoeling	dat	het	veld	vanaf	
begin	 september	 weer	 beschikbaar	 is	 voor	
het	 spelen	 van	 wedstrijden	 en	 trainingen.
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Dit	om	uitbreiding	van	de	trainingsmogelijk-
heden	 te	 creëren	en	daarmee	verdere	groei	
van	 de	 vereniging	 mogelijk	 te	 maken.	 Het	
bestuur	werd	gemachtigd	om	bij	het	gemeen-
tebestuur	te	gaan	lobbyen	om	dit	mogelijk	te	
maken.	Deze	lobby	heeft	succes	gehad,	want	
onlangs	 is	door	de	gemeente	hiervoor	geld	
vrijgemaakt.	De	gemeente	zorgt	daarbij	voor	
de	volledige	financiering	van	het	kunstgras-
veld,	 echter	de	kosten	voor	veldverlichting	
komen	 voor	 rekening	 van	 de	 vereniging.
Om	 met	 ingang	 van	 het	 volgende	 seizoen	
over	 het	 nieuwe	 kunstgrasveld	 te	 kunnen	
beschikken	 moet	 de	 voorbereiding	 voor	
de	 aanleg	 snel	 moeten	 worden	 opgepakt.	
Daarom	 heeft	 de	 gemeente	 verzocht	 om	
op	 korte	 termijn	 te	 laten	 weten	 welk	 veld	
in	 aanmerking	 komt.	 Om	 tot	 een	 verant-
woorde	keuze	te	komen	zijn	door	de	Com-
missie	 van	 Beheer	 de	 voor-	 en	 nadelen	 en	
de	kostenconsequenties	van	de	keuze	in	een	
notitie	 beschreven.	 In	 een	 speciaal	 belegde	
bijeenkomst	van	de	CVB	en	het	verenigings-
bestuur,	 op	 de	 dag	 van	 de	 ledenvergade-
ring,	 is	gekozen	voor	het	hoofdveld.	 In	dit	
artikel	 wordt	 deze	 keuze	 nader	 toegelicht.

Hoofdveld	of	bijveld
Voor	 de	 aanleg	 van	 kunstgras	 komen	 het	
hoofdveld,	 veld	 2	 en	 mogelijk	 veld	 4	 in	
aanmerking.	De	belangrijkste	voordelen	bij	
keuze	 voor	 het	 hoofdveld	 zijn	 dat	 hierop	
in	 het	 weekend	 onbeperkt	 kan	 worden	
gespeeld	 en	 dat	 midweekse	 oefenwedstrij-
den	(met	publiek)	mogelijk	zijn.	Tevens	kan	
in	de	periode	na	mei,	als	de	grasvelden	niet	
bespeeld	mogen	worden,	nog	gebruik	wor-
den	gemaakt	van	het	veld	voor	het	houden	
van	 evenementen.	 Een	 groot	 nadeel	 van	
het	 hoofdveld	 is	 dat	 dit	 minder	 geschikt	
is	 om	 te	 worden	 ingericht	 en	 gebruikt	 als	
trainingsveld	 (o.a	 opruimen	 veldmateria-
len,	ontbreken	van	korte	ballenvangers	aan	
de	 lange	 zijde	 van	 het	 veld	 en	 het	 onvol-
doende	bestand	zijn	van	de	reclameborden	
tegen	 hard	 geschoten	 ballen).	 Verder	 zijn	
de	 investeringskosten	 en	 exploitatiekosten	
van	 de	 veldverlichting	 op	 het	 hoofdveld,	
onder	 andere	 vanwege	 de	 grotere	 afmetin-
gen	van	het	veld,	hoger	dan	op	een	bijveld.	

Moeilijke	keuze
Op	 basis	 van	 een	 gedegen	 afweging	 van	
bovengenoemde	aspecten	is	door	het	Ver-
enigingsbestuur	gekozen	voor	kunstgras	
op	het	hoofdveld.	Navraag	bij	de	gebrui-

kers	van	het	hoofdveld	(selectieteams)	
leert	 dat	 geen	 algemene	 voorkeur	

bestaat	voor	wel	of	geen	kunstgras.	
Een	belangrijk	argument	om	daar	

toch	 voor	 te	 kiezen	 is	 dat	 dit,	
samen	 met	 een	 goede	 veldver-

lichting,	een	positieve	bijdra-
ge	levert	aan	de	uitstraling	
van	het	sportpark.	Boven-

dien	 zou	 een	 keuze	
voor	 een	 bijveld	
indruisen	 tegen	 de	
niet	 tegen	 te	 hou-

den	ontwikke-
lingen.	Daarbij	

moet	 wor-

Beste	leden,
Zoals	jullie	waarschijnlijk	gezien	hebben	zijn	wij	de	afgelopen	weken	binnen	de	vereni-
ging	druk	bezig	geweest	met	het	afnemen	van	een	enquête.	Dit	alles	voor	een	onderzoek	
in	 het	 belang	 van	 V.V.	 de	 Meern.	 Als	 eerste	 willen	 wij	 de	 kantinebeheerder	 bedanken	
voor	het	gebruik	van	de	kantine.	We	zijn	erg	tevreden	over	de	respons	die	we	hebben	
gekregen	en	willen	iedereen	die	een	enquête	heeft	ingevuld	bedanken,	we	zijn	hier	erg	
blij	 mee!	 Ook	 mogen	 wij	 jullie	 namens	 het	 bestuur	 bedanken	 voor	 de	 medewerking!

De	komende	tijd
De	enquêtes	zijn	natuurlijk	niet	het	enige	waar	wij	ons	mee	bezig	houden.	Op	een	zaterdag	
in	december	zal	er	een	grote	scheidsrechterscampagne	plaatsvinden	op	het	sportcomplex	
van	V.V.	de	Meern.	Wij	zullen	hier	ook	aanwezig	zijn	en	zullen	samen	met	Mohamed	Alka-
chouti	scheidsrechters	gaan	werven	omdat	daar	een	enorm	tekort	aan	is	bij	de	vereniging.	

Daarnaast	 zal	 er	 vanaf	 januari	 een	 onderlinge	 fairplay-competitie	 onder	 de	 D-
pupillen	 starten.	 Deze	 competitie	 staat	 voor	 sportiviteit	 onderling,	 het	 gedrag	
jegens	 scheidsrechters	 en	 het	 netjes	 houden	 van	 de	 kleedkamers.	 We	 hopen	 dat	
het	 een	 levendige	 onderlinge	 competitie	 gaat	 worden	 onder	 de	 D-pupillen.	 Ook	

kan	 het	 winnende	 team	 naast	 een	 grote	 wisselbeker	 een	 mooie	 prijs	 winnen.	

Wij	hopen	ook	de	komende	tijd	op	een	goede	en	sportieve	samenwerking	met	V.V.	
de	Meern!	

Tot	ziens!
	

Het	team	van	“verbinden	door	voetbal”	Hogeschool	Utrecht
	 	 	 	 	 	 	 	 Pieter	Gijsbertse
	 	 	 	 	 	 	 	 Wouter	Jeltema

	 	 	 	 	 	 	 	 Milan	Kocken
Nicolette	de	Macker

	 	 	 	 	 Marieke	de	Ruijter

Derde kunstgrasveld
De Algemene Ledenvergadering van 
19 november 2007 ging met algemene 
stemmen akkoord met het voorstel 
van het bestuur om bij de gemeente 
te pleiten voor de realisering van 
een derde kunstgrasveld en daar-
mee een grasveld “op te offeren”.



Iedereen	heeft	ondertussen	de	nieuwe	website	
wel	gezien.	Maar	misschien	is	het	wel	aardig	
iets	meer	te	vertellen	over	hoe	een	en	ander	
gegaan	is	en	wat	er	allemaal	achter	schuilt.

De	oude	website	was	ondergebracht	bij	een	
bedrijf	 dat	 zowel	 de	 hosting	 (zeg	 maar	 de	
computer	waar	de	website	op	draait)	als	de	
beheersoftware	(waarmee	web	pagina’s	onder-
houden	worden)	leverde.	Dit	bedrijf	is	echter	
overgenomen	en	besloot	met	deze	diensten	
te	stoppen.	Hierdoor	waren	wij	genoodzaakt	
uit	 te	 kijken	 naar	 zowel	 een	 andere	 host-
ing	 provider	 als	 andere	 beheersoftware.
Op	 zich	 kwam	 dit	 niet	 ongelegen.	 De	
oude	 website	 had	 diverse	 beperkin-
gen	 en	 was	 in	 een	 aantal	 opzichten	 ver-
ouderd.	 Er	 leefde	 daardoor	 al	 langer	 de	
wens	 om	 de	 website	 te	 moderniseren.
Meestal	 wordt	 een	 website	 beheerd	 door	
een	 klein	 aantal	 beheerders	 (webmas-
ters)	 met	 kennis	 van	 zaken.	 Wij	 willen	
echter	 teams	 de	 gelegenheid	 geven	 hun	
eigen	 pagina’s	 te	 beheren	 en	 vaak	 hebben	
deze	 personen	 minder	 kennis	 en	 ervar-
ing.	 Hierdoor	 stellen	 wij	 hogere	 eisen	 aan	
de	 beheersoftware,	 deze	 moet	 niet	 alleen	
door	 experts	 te	 gebruiken	 zijn,	 maar	 ook	
door	 leken.	 Eenvoud,	 gebruiksgemak	 en	
intuïtief	werken	zijn	daarbij	sleutelwoorden.
We	kwamen	in	contact	met	een	bedrijf	dat	
wel	 een	 nieuwe	 website,	 met	 behulp	 van	
open	source	software,	voor	ons	wilde	optui-
gen.	Op	basis	van	een	eenvoudig	wensenli-
jstje	kwam	daar	al	een	prijskaartje	van	rond	
de	10.000	euro	aan	te	hangen.	Aangezien	een	
gedetailleerd	 functioneel	 ontwerp	 ontbrak	
was	 het	 risico	 van	 kostenoverschrijdingen	
bovendien	 levensgroot	aanwezig.	Het	 is	bij	
automatiseringsprojecten	niet	ongebruikelijk	
dat	een	project	twee	keer	zo	lang	duurt	(en	
dus	twee	keer	zo	duur	uitpakt)	en	slechts	de	
helft	van	de	gewenste	functionaliteit	oplev-
ert.	Deze	aanpak	leek	dus	duur	en	risicovol.
Een	 andere	 optie	 was	 zelf	 met	 behulp	
van	 open	 source	 software	 een	 website	 te	
bouwen.	 Open	 source	 software	 is	 software	
die	meestal	door	vrijwilligers	wordt	onder-
houden	en	gratis	van	internet	te	download-
en	en	te	gebruiken	is.	Er	 is	een	groot	scala	
aan	 gratis	 beheersoftware	 (in	 vaktermen:	
een	Content	Management	Systeem)	beschik-
baar,	 de	 bekendste	 systemen	 zijn	 wellicht	
Drupal	 en	 Joomla.	 We	 hebben	 uiteindelijk	
zo’n	twintig	van	deze	systemen	bekeken	en	
kwamen	 telkens	 tot	 de	 conclusie	 dat	 deze	
beheersoftware	 niet	 geschikt	 was.	 Meestal	
omdat	de	software	te	ingewikkeld	was,	soms	
omdat	 belangrijke	 functionaliteit	 ontbrak.
Langzaam	aan	kwam	zodoende	de	gedachte	
boven	om	zelf	zowel	de	beheersoftware	als	
de	website	te	maken.	Dat	leek	een	hele	stap,	
maar	toen	André	Bakker	in	een	paar	dagen	

tijd	een	prototype	in	elkaar	knutselde,	begon	
het	als	optie	serieus	in	beeld	te	komen.	Zelf	
de	 beheersoftware	 bouwen	 heeft	 een	 aan-
tal	 aantrekkelijke	 kanten:	 je	 bouwt	 precies	
wat	 je	 wilt	 en	 het	 kost	 financieel	 gezien	
niets.	Nadeel	is	uiteraard	wel	dat	het	tijd	en	
kennis	 kost,	 twee	 zaken	 die	 mogelijk	 niet	
altijd	binnen	de	vereniging	voorhanden	zijn.
Uiteindelijk	is	toch	de	weg	van	zelf	bouwen	
gekozen.	 Met	 name	 omdat	 alleen	 dan	 de	
gewenste	 functionaliteit	 en	 gebruiksgemak	
bereikt	konden	worden.	Het	uitbouwen	van	
het	prototype	naar	een	volwaardig	 systeem	
heeft	enkele	maanden	gekost.	Tegelijkertijd	
werd	gewerkt	aan	een	nieuw	ontwerp	voor	
de	 website.	 Al	 doende	 kwamen	 nieuwe	
ideeën	 boven	 drijven,	 die	 soms	 tot	 een	
druk	 email	 verkeer	 en	 de	 nodige	 discussie	
binnen	 de	 website	 commissie	 leidden.

Een	 belangrijk	 aspect	 bij	 de	 nieuwe	 web-
site	 was	 toegankelijkheid.	 Informatie	 op	
de	 oude	 website	 was,	 gehinderd	 doordat	
het	 menu	 niet	 aangepast	 kon	 worden	 en	
een	 zoekfunctie	 ontbrak,	 soms	 moeilijk	 te	
vinden.	Gezien	de	reacties	tot	nu	toe	lijken	
we	er	in	geslaagd	de	structuur	te	verbeteren.	
Door	 de	 uitgebreidere	 mogelijkheden	 van	
het	 menu	 is	 informatie	 ook	 makkelijker	 te	
vinden.	 Lukt	 het	 niet	 iets	 te	 vinden	 dan	
biedt	de	zoekfunctie	tenslotte	nog	uitkomst.

De	 nieuwe	 beheersoftware	 dwingt	 meer	
uniformiteit	af.	De	oude	website	was	eerlijk	
gezegd	 een	 beetje	 een	 ratjetoe,	 de	 nieu-
we	 website	 ziet	 er	 wat	 dat	 betreft	 veel	
strakker	 uit.	 Teams	 hebben	 nog	 steeds	
diverse	 mogelijkheden	 om	 hun	 pagina’s	
in	 te	 richten,	 maar	 de	 structuur	 en	 stijl	
kent	 meer	 uniformiteit	 en	 herkenbaarheid.
Veel	 aandacht	 is	 uitgegaan	 naar	 eenvoudig	
beheer.	 Op	 de	 oude	 website	 moesten	 veel	
zaken	handmatig	uitgevoerd	worden,	 som-
mige	 taken	 waren	 echt	 monnikenwerk.	
In	 de	 nieuwe	 beheersoftware	 is	 dit	 waar	
enigszins	 mogelijk	 geautomatiseerd.	 Dit	
bespaart	 de	 website	 beheerders	 veel	 tijd.
Op	 de	 nieuwe	 website	 worden	 bepaal-
de	 zaken	 van	 een	 verloopdatum	 voorz-
ien.	 Laatste	 Nieuws	 bijvoorbeeld	 verdwi-
jnt	 automatisch	 na	 de	 verloopdatum.	 Op	
de	 oude	 website	 stond	 nogal	 eens	 ver-
ouderde	 informatie,	 op	 de	 nieuwe	 web-
site	 zal	 dat	 veel	 minder	 het	 geval	 zijn.

We	 hebben	 ook	 besloten	 de	 informatie	
op	 de	 home	 pagina’s	 van	 de	 teams	 (spel-
ers,	 leiders,	 trainers,	 trainingstijden,	 spon-
sors)	 automatisch	 te	 genereren	 uit	 centrale	
bestanden.	 Op	 de	 oude	 website	 moest	 dit	
allemaal	 met	 de	 hand	 worden	 ingevoerd	
en	 onderhouden,	 op	 de	 nieuwe	 website	
wordt	deze	informatie	uit	bestanden	van	de	
ledenadministratie	 en	 sponsor	 commissie	
gehaald.	 Dit	 bespaart	 veel	 werk	 en	 zorgt	
voor	 kwalitatief	 betere	 informatie.	 Boven-
dien	 geeft	 deze	 opzet	 een	 prikkel	 wijzig-
ingen	 aan	 de	 ledenadministratie	 door	 te	
geven,	iets	wat	nog	wel	eens	vergeten	wordt.
Een	bijkomend	effect	is	dat	onze	administra-
tie	over	sponsoren	verbeterd	is.	Op	de	oude	
website	klopte	van	sponsor	overzichten	lang	
niet	alles,	nu	is	dat	allemaal	up-to-date.	Op	
de	home	pagina	van	de	 teams	was	altijd	al	
ruimte	 voor	 het	 logo	 van	 de	 sponsors	 van	
dat	 team,	 maar	 de	 logo’s	 ontbraken	 in	 in	
90%	van	de	gevallen.	Door	een	 inhaalactie	
tonen	we	nu	van	vrijwel	alle	sponsoren	het	
logo	en	we	zorgen	er	voor	dat	dat	voor	nieu-

we	sponsoren	vanaf	nu	ook	gelijk	gebeurd.

Veel	aandacht	is	ook	uitgegaan	naar	mogeli-
jkheden	 voor	 teams.	 Op	 de	 oude	 website	
konden	teams	weliswaar	hun	eigen	pagina’s	
bijhouden,	 maar	 de	 mogelijkheden	 waren	
beperkt	 en	 het	 was	 ingewikkelder	 dan	
nodig.	De	nieuwe	beheersoftware	biedt	meer	
functionaliteit,	 onder	 andere	 het	 volgende:
•	 eenvoudig	eigen	pagina’s	en	afbeeldin-	
	 gen	beheren
•	 eenvoudig	een	menu	aan	de	eigen		
	 pagina’s	kunnen	toevoegen
•	 	een	eigen	gastenboek	kunnen	toevoe-	
	 gen	en	beheren
•	 diverse	statistieken	over	de	eigen		
	 pagina’s	kunnen	opvragen	(hoe	vaak		
	 wordt	welke	pagina	door	hoeveel	per	
	 sonen	bekeken)
•	 zelfstandig	backups	kunnen	terug	
	 zetten	en	beheren

Twee	sleutelwoorden	hierbij	zijn	eenvoudig	
en	 zelfstandig.	 Op	 de	 oude	 website	 was	
voor	diverse	 taken	de	hulp	van	de	website	
beheerder	nodig,	bij	de	nieuwe	website	kun-
nen	de	teams	alle	taken	zelfstandig	uitvoeren.

De	 beheersoftware	 houdt	 een	 keur	 aan	
statistieken	bij.	Hieruit	 is	belangrijke	infor-
matie	 af	 te	 leiden	waarmee	de	website	 zelf	
en	 aanverwante	 zaken	 verbeterd	 kunnen	
worden.	Opvallend	is	dat	de	nieuwe	website	
ongeveer	twee	keer	meer	bezocht	wordt	als	de	
oude	website.	In	het	begin	dachten	we	dat	dat	
nieuwigheid	was,	iedereen	ging	waarschijn-
lijk	even	een	groot	deel	van	de	nieuwe	web-
site	 langs,	maar	het	blijkt	 een	aanhoudend	
fenomeen	 te	 zijn.	 Mogelijk	 dat	 de	 betere	
toegankelijkheid	 en	 meer	 mogelijkheden	
voor	 teams	 tot	 een	 hoger	 gebruik	 leiden.

De	oude	website	was	al	zeer	druk	bezocht,	
de	 nieuwe	 website	 doet	 daar	 dus	 nog	 een	
schepje	 bovenop.	 Dagelijks	 bezoeken	
ongeveer	450	personen	de	website	ongeveer	
1000	 keer	 en	 bekijken	 daarbij	 ongeveer	
6500	pagina’s.	Waarbij	aangetekend	dat	dit	
netto	 pagina’s	 zijn	 (zonder	 dubbeltellingen	
van	frames,	zonder	pagina’s	opgevraagd	door	
spiders/crawlers	van	zoekmachines,	zonder	
pagina’s	 opgevraagd	 om	 de	 index	 voor	 de	
zoekfunctie	 te	 maken,	 etc),	 dus	 pagina’s	
echt	 bekeken	 door	 bezoekers	 en	 niet	 door	
andere	processen.	Per	maand	bezoeken	zo’n	
3500	 verschillende	 personen	 de	 website,	
in	 totaal	 hebben	 bijna	 8000	 verschillen-
de	 personen	 de	 nieuwe	 website	 bezocht.	
Dit	 zijn	 toch	 wel	 indrukwekkende	 cijfers.

De	 oude	 website	 was	 jarenlang	 alleen	 te	
bekijken	 met	 Internet	 Explorer.	 De	 nieu-
we	 website	 is	 uiteraard	 te	 bekijken	 met	
alle	 browsers.	 Voor	 de	 geïnteresseerden	
nog	 wat	 statistieken.	 Van	 de	 gebrui-
kers	 die	 de	 website	 bezoekt	 gebruikt:
•	 67.5%	Internet	Explorer	7.0
•	 23.8%	Internet	Explorer	6.0
•	 6.8%	Firefox
•	 1.0%	Safari
Het	meest	gebruikte	besturingssysteem	is	
nog	steeds	Windows	XP:
•	 68.2%	Windows	XP
•	 27.1%	Windows	Vista

We	hebben	daarbij	bezoekers	uit	50	landen,	
waarvan	 95.7%	 uit	 Nederland.	 De	 website	
wordt	 blijkbaar	 bij	 vakantie	 of	 werk	 in	
het	buitenland	ook	nog	wel	 eens	bekeken.

Trainer	D1,		
Harrold	Oosterom	

Bij	 het	 begin	 van	 een	
nieuwe	 seizoen	 komen	 er	
ook	 (bijna	 altijd)	 nieuwe	
trainers,	 maar	 vinden	 er	
ook	 intern	 meestal	 ver-
schuivingen	 plaats.	

Door	 omstandigheden	 was	 het	 dit	 jaar	
wat	 anders	 als	 normaal:	 i.p.v.	 een	 hoger	
elftal,	 kregen	 een	 aantal	 trainers	 dit	 sei-
zoen	een	lager	elftal	om	te	trainen.	Dit	was	
ook	 het	 geval	 bij	 Harrold	 van	 Oosterom.		
Vorig	 seizoen	 was	 hij	 zeer	 succes-
vol	 met	 de	 B1,	 die	 in	 de	 nacompetitie	
zelfs	 wist	 te	 promoveren	 naar	 de	 3de	
Divisie,	 iets	 wat	 een	 jeugdelftal	 van	 De	
Meern	 nog	 niet	 eerder	 gepresteerd	 had	 !	
Maar	helaas	voor	Harrold	mocht	hij	door	
de	 interne	 verschuivingen	 niet	 met	 deze	
groep	doorgaan.	Er	werden	hem	een	aantal	
keuzes	voorgelegd	voor	dit	seizoen	en	uit-
eindelijk	heeft	hij	gekozen	voor	het	trainen	
van	de	D1.	Dit	elftal	speelt	al	een	paar	jaar	
in	 de	 hoofdklasse,	 maar	 mede	 door	 wat	
pech	 staan	 ze	dit	 jaar	nog	niet	 erg	hoog,	
gelukkig	is	het	seizoen	nog	lang	en	kan	er	
nog	veel	gebeuren…	Harrold	staat	in	ieder	
geval	met	veel	plezier	klaar	voor	deze	jon-
gens	en	probeert	ze	het	nodige	te	leren	en	
te	stimuleren	om	nog	beter	te	gaan	spelen.

Naast	 zijn	 activiteiten	 met	 de	 D1	 is	 Har-
rold,	naast	dat	hij	 in	de	 technische	 com-
missie	zit,	ook	assistent	bij	de	Zondag	1	en	
sinds	kort	 coached	hij	ook	de	Zondag	2.	
Dit	elftal	wordt	nu	mede	door	Hans	de	Wit	
getraind	 en	 tijdens	 de	 wedstrijden	 wordt	
het	 aangevuld	 door	 spelers	 van	 de	 A1.
Hoewel	Harrold	geen	echte	de	Meernman	
was,	voelt	hij	nu	veel	verbondenheid	met	
de	club	en	is	er	dus	bijgebleven,	ook	in	de	
hoop	dat	het	volgende	seizoen	weer	nieu-
we	kansen	voor	hem	biedt…:we	weten	nu	
al	dat	er	trainers	mee	op	gaan	houden,	dus	
wie	weet	wat	de	toekomst	voor	hem	brengt	!		

Met	 de	 nieuwe	 website	 en	 de	 nieuwe	
beheersoftware	 hebben	 we	 een	 basis	
om	 de	 komende	 jaren	 vooruit	 te	 kun-
nen.	 We	 zijn	 niet	 langer	 beperkt	 door	
een	 pakket	 en	 de	 (on)mogelijkheden	

van	 een	 leverancier,	 maar	 kunnen	 de	
website	 en	 beheersoftware	 naar	 eigen	
inzicht	 aanpassen	 en	 daarmee	 inspel-
en	 op	 eventueel	 veranderende	 wensen.

Tenslotte	nog	even	aandacht	voor	de	finan-
ciele	 kant.	 Die	 is	 namelijk	 haast	 te	 mooi	
om	waar	te	zijn.	Er	zijn	in	Nederland	ruim	
meer	dan	5.000	hosting	providers.	We	heb-
ben	 hier	 vrij	 uitgebreid	 naar	 gekeken	 en	
onder	 andere	 op	 basis	 van	 prijs,	 service,	
beschikbaarheid,	performance	(snelheid	van	
de	 website),	 hoeveelheid	 schijfruimte	 en	
hoeveelheid	 netwerk	 verkeer	 een	 keuze	
gemaakt.	 De	 keuze	 is	 uiteindelijke	 geval-
len	 op	 Antagonist.	 De	 website	 kost	 ons	
nu	 nog	 slechts	 €	 24	 per	 jaar	 (ex	 btw)	
en	 daarmee	 besparen	 we	 vele	 honderden	
euro’s	 per	 jaar.	 We	 hebben	 nu	 ruim	 een	
half	 jaar	 ervaring	 met	 deze	 hosting	 pro-
vider	en	zijn	op	alle	punten	helemaal	tevre-
den,	 ongelofelijk	 eigenlijk	 voor	 die	 prijs.
Kortom,	 achter	 de	 schermen	 is	 de	
afgelopen	 maanden	 enorm	 veel	 werk	
verzet.	 Veel	 meer	 dan	 je	 op	 het	 eerste	
gezicht	 waarschijnlijk	 zou	 denken.

Website	Commissie

Bedankjes	komen	er	ook;	dit	is	er	
één	van..

Dag	leden	van	de	websitecommissie,
Ik	 wilde	 toch	 even	 de	 moeite	 doen	
om	 jullie	 te	 complimenteren	 met	 de
vernieuwde	site!		
Het	navigeren	binnen	de	site	is	echt	een	
stuk	toegankelijker	geworden!
En	dat	mag	toch	ook	wel	even	gezegd	
worden.

Bedankt!			Groetjes,
Thea
(moeder	van	Daan	Kuipers	F9)

De																					-	website
http://www.vvdemeern.nl/
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In de vorige TeamGeest hebben we 
al een toelichting gegeven over de 
problemen met de verlichting op 
de kunstgrasvelden en het toch wel 
moeizame proces om die problemen 
op te lossen. Toen waren echter de 
lichthinder onderzoeken nog niet 
afgerond en moesten we terughou-
dend zijn over de definitieve oplos-
sing. Nu kunnen we echter melden 
dat in de eerste week van januari 
acht nieuwe armaturen per veld 
(i.p.v. de huidige zes) geïnstalleerd 
gaan worden en daarmee het licht-
niveau substantieel zal verbeteren.

Betere	lichtopbrengst
Om	de	problemen	op	 te	 lossen	 is	het	
noodzakelijk	 de	 huidige	 armaturen	 te	
vervangen	 door	 een	 nieuwer	 platter	
model	 met	 een	 verbeterde	 lichtop-
brengst.	 Daartoe	 zijn	 een	 configura-
tie	 met	 zes	 en	 een	 configuratie	 met	
acht	 armaturen	 per	 veld	 doorgere-
kend.	 Hierbij	 zijn	 een	 aantal	 normen	
voor	 de	 kwaliteit	 van	 de	 verlichting	
(lichtopbrengst	 en	 spreiding)	 en	 aan	
aantal	 normen	 voor	 lichthinder	 voor	
woningen	 in	 de	 omgeving	 (hoeveel-

1.		 Naam:	 Joop	Zoutenbier

2.		 Leeftijd:	 54	jaar.

3.		 Lid	sinds?	 1961

4.		 Actief/Actief	geweest	als	voetballer		
	 bij			V.V.	de	Meern	en	bij	andere		
	 clubs?	
Ruim	40	jaar	voor	V.V.	de	Meern	
gespeeld.	Wegens	fysiek	ongemak	nu	
weer	coach	geworden.	Ook	een	jaar	bij	
F.C.Wageningen	in	de	betaalde	jeugd	
gespeeld.

5.		 Wat	voor	werk	doet	u	op	dit		 	
	 moment	voor	V.V.	de	Meern?	
Actief	in	de	ontvangstcommissie	zondag.

6.		 Wat	voor	vrijwilligerswerk	heeft	u	in		
	 het	verleden	gedaan?
Van	alles.	Ben	gestart	als	jeugdleider,	
ben	daarna	mijn	trainersdiploma	
gaan	halen	en	ben	toen	jeugdtrai-
ner	geworden	en	nog	later	betaald	
trainer,	zelfs	ook	bij	de	v.v	de	
Meern.	Zonder	overigens	met	
veel	succes.	Daarna	bestuurs-
lid,	voorzitter	sponsorcom-
missie,	voorzitter	techni-
sche	commissie.

7.		 Favoriete	club	naast		
	 V.V.	de	Meern?
PSV.	Fanatiek	supporter	
op	afstand.

8.	 ‘Hot’	persoon	uit	
de		 	 	 voet-
balwereld:	
Guus	Hiddink.	Om	zijn	

 Van de Commissie van Beheer         
Veldverlichting	trainingsvelden

heid	 licht	 op	 de	 gevels	 en	 lichtinten-
siteit)	 van	 belang.	 Het	 bleek	 dat	 met	
een	configuratie	van	zes	armaturen	per	
veld	 niet	 voldaan	 kan	 worden	 aan	 de	
normen,	 met	 name	 lichthinder	 voor	
woningen	 in	 de	 omgeving	 is	 hierbij	
een	 groot	 probleem.	 Met	 de	 configu-
ratie	 van	 acht	 armaturen	 per	 veld	 kan	
gelukkig	 wel	 aan	 alle	 normen	 voldaan	
worden	(omdat	dan	armaturen	met	een	
smallere	 lichtbundel	 gebruikt	 kunnen	
worden	 die	 minder	 strooilicht	 geven).

Software
Leveranciers	van	veldverlichting	gebrui-
ken	software	van	Philips	om	de	lichtop-
brengst,	 spreiding	 en	 lichthinder	 door	
te	 rekenen	 en	 om	 te	 bepalen	 of	 een	
configuratie	 aan	 de	 normen	 voldoet.	
Het	 bleek	 tot	 onze	 verrassing	 dat	 deze	
software	 legaal	 van	 internet	 te	 down-
loaden	 is.	 Helaas	 is	 er	 geen	 handlei-
ding	 van	 de	 software	 beschikbaar	 en	
worden	 medewerkers	 van	 leveranciers	
geacht	 een	 cursus	 te	 volgen.	 Gelukkig	
waren	 wij	 in	 staat	 om	 zonder	 handlei-
ding	 en	 zonder	 cursus	 na	 enkele	 uren	
toch	 met	 deze	 software	 om	 te	 gaan	
en	 zelf	 configuraties	 door	 te	 rekenen.

Er	is	een	aantal	factoren	dat	de	licht-
opbrengst,	spreiding	en	lichthinder	
bepaalt:
•	 de	plaats	van	de	masten
•	 de	hoogte	van	de	masten
•	 de	breedte	van	de	lichtbundel	(er	
zijn	armaturen	met	een	brede,	een	
gemiddelde,	en			 een	smalle	
lichtbundel)
•	 de	horizontale	richting	van	de	
armaturen
•	 de	verticale	hoek	van	de	armaturen
Het	 is	geen	optie	de	huidige	masten	 te	
verplaatsen	 of	 te	 vervangen	 (te	 kost-
baar),	maar	met	de	andere	factoren	zijn	
nog	 enorm	 veel	 instellingen	 mogelijk.

Lichtniveau	verdubbelt
De	 configuratie	 van	de	 leverancier	met	
acht	 armaturen	 per	 veld	 bleek	 zowel	
op	 de	 grens	 van	 de	 normen	 voor	 de	
kwaliteit	 van	 de	 verlichting	 als	 op	 de	
grens	 van	 de	 normen	 van	 lichthinder	
te	zitten	en	weinig	tot	geen	speelruimte	
te	bieden.	Door	een	andere	combinatie	
van	armaturen	 toe	 te	passen	waren	wij	
in	 staat	 tegen	 dezelfde	 kosten	 zowel	
de	 kwaliteit	 van	 de	 verlichting	 (met	
name	 de	 spreiding)	 als	 de	 lichthinder	
te	 verbeteren	 en	 veel	 ruimer	 binnen	
alle	 normen	 te	 blijven.	 De	 leverancier	
erkende	ook	dat	onze	configuratie	beter	
is	en	deze	zal	nu	worden	geïnstalleerd.

De	 huidige	 verlichting	 zou	 volgens	 de	

normen	 niet	 onder	
de	 75	 lux	 mogen	
komen.	 De	 ver-
lichting	 is	 ondertus-
sen	 echter	 naar	 60	
lux	 gezakt	 en	 ook	 de	
spreiding	 is	 ver	 onder	
de	normen	gezakt.	De	
nieuwe	verlichting	
zal	initieel	op	150	
lux	 uitkomen.	
Lampen	 gaan	
in	 het	 begin	
echter	 vrij	
snel	 ach-
teruit	 en	 de	
verlichting	 zal	 gaande-
weg	 naar	 120	 lux	 afnemen.	 Daar-
mee	 verdubbelt	 het	 lichtniveau	 dus	
ten	 opzichte	 van	 de	 huidige	 situatie	
en	 daarnaast	 verbetert	 de	 spreiding	
ook	 aanzienlijk.	 Het	 niveau	 van	 120	
lux	 is	 overigens	 voldoende	 volgens	
de	 KNVB	 normen	 om	 vriendschap-
pelijke	 wedstrijden	 en	 incidentele	
(beker/	 inhaal)wedstrijden	 te	 spelen.

Wij	zijn	zeer	verheugd	dat	we	na	
jarenlang	onderzoek	en	overleg	nu	
eindelijk	een	goede	veldverlichting	
zullen	hebben	die	ruimschoots	de	
normen	van	de	KNVB	voor	trainings-
verlichting	overtreft.

Commissie	van	Beheer

Vrijwilliger uitgelicht

voetbalkennis,	omgang	met	pers	
en	charisma.

9.	 ‘Not’	persoon	uit	de	voetbalwereld:	
Geen.

10.		Welke	wedstrijd	wilt	u	nog	wel	een		
	 keer	zien/spelen?
Spelen	 absoluut	 de	 wedstrijd:	 SVF	 uit		
Cothen	–	V.V.	de	Meern	,	dit	was	een	degra-
datie	 wedstrijd	 waarvoor	 bij	 absoluut	 de	
beste	papieren	hadden.	Uiteindelijk	hebben	
we	de	winst	uit	handen	gegeven	en	zijn	we	
gedegradeerd	uit	de	4de	klasse,	dit	had	nooit	
mogen	gebeuren.	Vandaar	dat	ik	deze	wed-
strijd	graag	nog	eens	over	zou	willen	spelen.	
Zien,	 halve	 finale	 Champions	 league	 PSV-	
AC	 Milan.	 Deze	 wedstrijd	 had	 alles	 wat	
een	 finale	 van	 de	 Champions	 League	
zou	 hebben	 moeten	 zijn!	 Daarnaast	 was	
PSV	 beter	 en	 was	 het	 verlies	 onverdiend!

11.	 Welke	wedstrijd	absoluut	niet?	
PSV-Wageningen	:	0-6

12.		 Mooiste	sportmoment?
Dat	was	100%	het	E.K.	 ’88	doel-
punt	Van	Basten.	Het	EK	leeft	in	
Nederland	 en	 toen	 helemaal,	
de	finale	halen	en	dan	winnen	
van	het	land	waarvan	je	in	de	
groepfase	 van	 verloren	 had.	

13.	Wat	maakt	uw	werk	zo		
	 mooi?
De	 sfeer	 op	 de	 club,	 mijn	
vrienden	 en	 kennissen	 hier.	
Iets	terug	willen	doen	voor	de	

jaren	dat	ik	actief	ben	geweest	als	
speler	bij	de	club.	Daarnaast	blijft	
V.V	De	Meern	gewoon	mijn	club!

14.	Wat	maakt	V.V.	de	Meern	zo	mooi?
De	 sfeer.	 Het	 professionele	 bestuur.	 En	
voornamelijk	 de	 manier	 waarop	 ze	 zijn	

omgegaan	 met	 de	 grote	 groei	 van	 de	 afge-
lopen	 jaren.	Natuurlijk	 zijn	 er	 beslissingen	
genomen	 waar	 niet	 iedereen	 geluk	 mee	 is,	
maar	 die	 zijn	 genomen	 in	 het	 belang	 van	
de	 club,	 en	 die	 blijft	 men	 wel	 nastreven.	

15.	Hoe	denkt	u	over	het	actuele	tekort		
	 aan	vrijwilligers,	binnen	uw	eigen	ver	
	 eniging	maar	ook	in	het	algemeen?	
Ik	 denk	 dat	 we	 binnen	 V.V.	 de	 Meern	 erg	
blij	mogen	 zijn	met	het	 aantal	 vrijwilligers	
wat	we	al	hebben.	De	bereidheid	tot	vrijwil-
ligerswerk	 zou	 de	 club	 kunnen	 vergroten	
door	voorlichting	en	de	leden	te	betrekken	
voor	 cursussen.	 Ik	 ben	 geen	 voorstander	
van	verplichting	zoals	bij	de	hockeyvereni-
ging.	Wellicht	is	wel	het	een	optie	dat	er	van	
ieder	elftal	een	vrijwilliger	actief	moet	zijn.

16.	Wat	kan	er	absoluut	beter	bij	V.V.	de		
	 Meern?
Respect	 voor	 elkaar	 en	 het	 omgaan	 met	
materiaal	 van	 de	 vereniging.	 Beter	 gezegd	
de	 normen	 en	 waarden	 beter	 naleven.

17.	Hoe	ziet	u	de	toekomst	van	V.V.	de		
	 Meern?
V.V.	 de	 Meern	 ooit	 spelend	 in	 de	 hoofd-
klasse,	 als	 een	 gezonde	 amateurclub.
Verdere	 professionalisering	 kan,	 en	 dan	
denk	 ik	 aan	 een	 verenigingsmanager.	
Belangrijkste	 is	 dat	 er	 goed	 gecommuni-
ceerd	 blijft	 worden	 tussen	 alle	 geledingen	
in.	Zo	lang	de	mensen	zich	hier	maar	happy	
voelen,	 en	 men	 sport	 kan	 beoefenen	 op	
prestatief	 maar	 ook	 op	 recreatief	 niveau.
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Mohamed	Alkachouti

Sinds	 enige	 tijd	 wordt	 V.V.	 De	
Meern	 ondersteund	 door	 vereni-
gingsleider	Mohamed	Alkachouti.	
Mohamed	 is	 van	 Marokkaanse	
afkomst,	 heeft	 in	 Marokko	 een	
sportopleiding	 gedaan	 en	 in	 ons	
land	HBO	cultureel/maatschappe-
lijke	 vorming.	 In	 samenwerking	
met	 de	 gemeente	 Utrecht	 en	 de	
KNVB	 werkt	 Mohamed	 aan	 het	
werven	en	behouden	van	geschik-
te	vrijwilligers	voor	de	V.V.,	waar-
bij	rekening	gehouden	wordt	met	
de	wensenvan	de	club	en	samen-
gewerkt	 wordt	 met	 het	 bestuur.

Hij	zal	de	de	komende	3	jaar	bij	de	
V.V.komen	helpen.	Eerst	zo’n	8	uur	
per	week,	om	idereen	te	leren	ken-
nen,	later	worden	de	uren	omlaag	
gebracht.	 Naast	 het	 vrijwilligers	
beleid	 gaat	 Mohamed	 zich	 mede	
bezighouden	met	het	helpen	opz-
tten/continueren	 van	 een	 goede	
jeugdopleiding	 binnen	 de	 club.	
Hij	 heeft	 inmiddels	 al	 met	 veel	
mensen	kennis	gemaakt	en	hoopt	
er	met	zijn	allen	een	succes	van	te	
maken.	Voor	meer	info:	zie	de	site



Zondag 30 juni was het voor de Kabouters en de Championsleaque spelers een heel span-
nende dag. Eerst moesten ze al heel vroeg op het sportpark zijn om hun wedstrijdjes te 
spelen, maar daarna mochten ze, in voetbalkleren, naar het clubcafé om Sinterklaas te zien !

Nadat	 ze	 even	 heel	 zenuwachtig	 hadden	 zitten	 wachten	 kwam	 Kees	 Verweij	 binnen	 om	
alvast	 liedjes	 te	 gaan	 zingen	 en	 even	 later:	 ja	 hoor,	 daar	 kwamen	 de	 Pieten	 en	 de	 Sint.
Alle	teams	mochten	bij	de	Sint	hun	verhaaltje	vertellen	en	na	afloop	werden	ze	getrakteerd	
op	 speelgoed,	 wat	 lekkere	 en	 gezonde	
dingen.	 Jammer	 dat	 het	 zo	 snel	 voorbij	
was;	 tot	 volgend	 jaar	 dan	 maar	 weer	 !

Ruim	 een	 jaar	 geleden	 is	 de	 Sponsor	
Commissie	gestart	met	een	plan	om	de	
oude	reclameborden	rondom	het	hoofd-
veld	 te	 vervangen	 door	 nieuwe	 hogere	
reclameborden	die	 in	profielen	gemon-
teerd	worden.	Dit	nieuwe	systeem	heeft	
vele	 voordelen,	 de	 meest	 opvallende	
zijn	 dat	 de	 nieuwe	 reclameborden	 er	
veel	 mooier	 uitzien	 en	 dat	 er	 geen	
ballen	 meer	 onderdoor	 kunnen	 rollen.

De	 afgelopen	 tijd	 zijn	 onze	 verkopers	
Ruud	 van	 Klooster	 en	 Piet	 Oostveen	
druk	op	pad	geweest	met	als	gevolg	dat	
er	een	rijtje	van	dertien	dubbele	borden	
langs	de	lange	zijde	bij	het	clubgebouw	
en	 een	 rijtje	 van	 acht	 dubbele	 borden	
langs	de	korte	zijde	naast	het	oostelijke	
doel	omgezet	kon	worden.	Ten	tijde	van	
het	schrijven	van	dit	artikel	was	een	en	
ander	nog	in	uitvoering,	vandaar	dat	op	
de	foto	nog	niet	alles	af	is	maar	wel	al	een	
aantal	nieuwe	reclameborden	te	zien	is.
	
Om	plaats	 te	maken	voor	deze	nieuwe	
reclameborden	 moest	 overigens	 een	
groot	 aantal	 oude	 reclameborden	 ver-
plaatst	 worden,	 deels	 naar	 een	 andere	
plek	op	het	hoofdveld	en	deels	naar	de	
kunstgrasvelden.	Ook	moest	een	aantal	
borden	 afgevoerd	 worden.	 Al	 met	 al	
een	 behoorlijke	 logistieke	 operatie.	 Op	
de	 kunstgrasvelden	 is	 door	 het	 grote	
aantal	 reclameborden	 ondertussen	 ook	
de	sfeer	van	een	echt	voetbalveld	ontstaan.

Reclameborden

 Van de Sponsor Commissie

Onze	verkopers	Ruud	en	Piet	doen	 fantas-
tisch	werk,	maar	kunnen	uw	hulp	nog	wel	
gebruiken.	Uiteraard	willen	we	graag	de	nog	
resterende	 oude	 reclameborden	 omzetten.	
We	 hebben	 nog	 een	 rijtje	 enkele	 borden	
naast	het	westelijke	doel	en	een	rijtje	dub-
bele	 borden	 langs	 de	 lange	 zijde	 te	 gaan.	
Mocht	 u	 potentiële	 adverteerders	 weten	
geef	 Ruud	 (06	 -	 26	 52	 00	 54)	 of	 Piet	
(06	 -	 51	 22	 17	 22)	 dan	 even	 een	 seintje.

Sponsorballen
Het	 zal	 velen	 van	 u	 al	 opgevallen	 zijn	
dat	 er	 sinds	enige	 tijd	 een	groot	 aantal	
witte	 voetballen	 in	 de	 kantine	 hangt.	
We	hebben	jaarlijks	een	aantal	wedstri-
jdballen	 die	 gesponsord	 worden.	 Vorig	
seizoen	 werden	 deze	 sponsoren	 ver-
meld	 op	 een	 wand	 in	 de	 kantine.	 We	
vonden	 dit	 echter	 niet	 zo	 passend	 en	
daarom	hebben	we	besloten	voetballen	
in	 de	 kantine	 te	 hangen	 en	 de	 spon-
soren	 daarbij	 te	 vermelden.	 Het	 mes	
snijdt	 zodoende	 aan	 twee	 kanten:	 pas-
sender	 aandacht	 voor	 de	 wedstrijdbal-
sponsoren	en	meer	voetbaluitstraling	in	
de	 kantine	 (waar	 het	 volgens	 sommi-
gen	nog	wel	een	beetje	aan	ontbreekt).
	
Overigens	worden	de	wedstrijdbal-spon-
soren	 ook	 vermeld	 op	 het	 TV	 scherm	
in	 de	 hal	 op	 de	 bovenverdieping	 en,	
zoals	alle	sponsoren,	op	de	website.	Het	
sponsoren	 van	 een	 wedstrijdbal	 is	 een	
goedkope	 en	 eenvoudige	 manier	 om	
de	 vereniging	 te	 ondersteunen.	 Mocht	
u	 belangstellenden	 weten	 geef	 deze	
dan	 ook	 even	 aan	 Ruud	 of	 Piet	 door.

 Sinterklaas
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INCASSO	HUURZAKEN	JURIDISCH	ADVIES	
Waar	snelheid,	kwaliteit	&	service	centraal	staan!	
Wibautstraat	129	-	1091	GL	–	Amsterdam	-	Tel:	

020	462	80	00	-	Fax:	020	468	78	78

Voetbalvereniging de Meern is de 
laatste jaren enorm gegroeid en 
dus is het aantal jeugdteams ook 
explosief gestegen; er zijn nu 69 
jongens en meisjes teams van F 
tot en met A. Het is te begri-
jpen dat het een enorme opgave 
is om deze kinderen allemaal van 
mooie kleding te voorzien, maar 
dankzij de fantastische sponsor-
commissie van V.V. de Meern, 
lukt dat nog steeds heel goed. 

Zaterdag	8	november	kregen	een	aantal	teams	
zelfs	weer	heel	nieuwe	 ‘aanvullende’	zaken,	
zoals	trainingspakken,	tassen	of	reserve	shirts.		
Namens	americankitchen.nl,	een	bedrijf	dat	
Amerikaanse	 keukens	 renoveert	 en	 plaatst,	
was	 deze	 dag	 Michel	 van	 Capelleveen	 aan-
wezig	 bij	 de	 uitreiking	 van	 de	 spullen.	
Op	 de	 foto	 staan	 de	 C1	 en	 de	 A2	 met	

Advertentie

 Jeugdteams van nieuwe kleding voorzien

hun	 nieuwe	 kleding	 aan	 en	 overhandigt	
Piet	 Oostveen	 van	 de	 sponsorcommissie	

Michel	 een	 bos	 bloemen	 als	 dank	 voor	 de	
sponsoring.	 Naast	 deze	 twee	 elftallen	 heb-

ben	 ook	 de	 MA1	 en	 de	 D1	 mee	 kunnen	
profiteren	 met	 spullen	 van	 de	 gulle	 gever.

Fotografie	René	van	der	Laan

 WIN KAARTEN VOOR ALADDIN DE MUSICAL!
Speciaal	voor	V.V.	De	Meern	verloot	
hoofdsponsor	FanWork	4	x	2	kaarten!

De	prijsvraag:
Bij	welke	voetbalclub	speelt	de	voetballer	
Kaká?
	Stuur je antwoord, emailadres en telefoonnummer naar info@fanwork.nl en 

je maakt kans op 4 kaarten!
Kijk	op	de	V.V.	de	Meern-site	voor	meer	info	over	de	musical



Verbeteringen
Op	 de	 verschillende	 terreinen	 proberen	
zij	 te	 kijken	 hoe	 en	 waar	 er	 verbeterd	
kan	worden,	bijv.	op	het	vrijwilligersbeleid	
(samen	 met	 Mohamed	 Alkachouti),	 het	

scheidsrechterbeleid	
(meer	 mensen	 aan	
het	 fluiten	 zien	 te	
krijgen,	 ook	 jeugd,	
d.m.v.	 cursussen),	
in	 het	 leven	 roe-
pen	 van	 een	 soort	
adviescommissie	
om	 te	 bemidde-
len	 bij	 geschillen	
onderling,	een	acti-
viteitencommissie	
(zie	 Kidsclub	 bij	
Technisch	 beleid)	
en	het	instellen	van	
een	Fairplay-cup	bij	
bijv.	D	en	E	spelers.

Faiplay-cup
De	aanwezige	medewerkers	hadden	hier	en	
daar	wat	op-	en	aanmerkingen,	maar	kon-
den	 zich	 in	 het	 algemeen	 goed	 vinden	 in	
de	plannen.	Zij	vinden	wel	dat	er	op	gelet	
moet	 worden	 dat	 de	 huidige	 vrijwilligers	
niet	 nog	 meer	 belast	 worden;	 dat	 de	 stu-
denten	 iets	meer	moeten	gaan	 informeren	
bij	 de	 verschillende	 commissies	 over	 wat	
er	 al	 zoal	 binnen	 de	 V.V.	 gebeurd	 (wat	 al	
heel	veel	is!)	en	dat	zij	ook	de	kosten	van	
hun	plannen	 in	de	gaten	moeten	houden.	
Benadrukt	wordt	ook	dat	niet	alles	tegelijk	
aangepakt	moet	worden,	maar	dat	het	beter	
is	 het	 punt	 voor	 punt	 te	 doen:	 als	 er	 iets	
gedaan	wordt	dan	moet	het	ook	goed	door-
dacht	en	georganiseerd	ingevoerd	worden.	
Afgesproken	is	dat	er	een	start	gemaakt	gaat	
worden	met	de	Fairplay-cup	in	het	nieuwe	
jaar.	Hierbij	kunnen	spelers	punten	beha-
len	 bij	 sportiviteit,	 netheid	 van	 omgaan	
met	 de	 spullen	 e.d.	 	 De	 uiteindelijke	 sei-
zoenswinnaar	 kan	 zo	 een	 prijsje	 winnen.

Wordt	vervolgd.

Enquête 
Vorig	jaar	waren	er,	via	Eelco	Koot,	een	aan-
tal	 studenten	 van	 de	 Hogeschool	 Utrecht	
actief	 bij	 V.V.	 De	 Meern.	 Dit	 seizoen	 is	
er	 opnieuw	 een	 groepje	 studenten	 actief.	
Velen	van	u	zullen	dat	
al	 gemerkt	 hebben,	
daar	 ze	 de	 afgelo-
pen	tijd	al	zeer	actief	
bezig	 waren	 met	 het	
uitdelen	 van	 enquê-
tes	 onder	 met	 name	
jeugdleden	 en	 hun	
ouders.	Het	is	leuk	te	
constateren	 dat	 zeer	
veel	leden	ook	inder-
daad	de	enquête	heb-
ben	 ingevuld,	 waar-
mee	ze	dus	verder	aan	
de	 slag	 kunnen.	 Ze	
zijn	 echter	 op	 meer-
dere	 gebieden	 aan	
het	onderzoeken	of	er	
verbeteringen	ingevoerd	
kunnen	worden	binnen	de	V.V.	Om	de	ver-
schillende	commissies	hierover	te	polsen	en	
te	informeren	is	er	pas	een	informatieavond	
georganiseerd,	over	hun	plan	van	aanpak.

Doelen
De	aanwezige	studenten,	Nicolette	de	Mac-
ker	en	Pieter	Gijsbertse,	presenteerden	deze	
avond	hun	plannen.	Een	aantal	punten	van	
dit	plan	van	aanpak	zijn	ook	al	besproken	
bij	de	ALV	en	binnen	het	Technisch	beleid,	
want	natuurlijk	werken	de	studenten	samen	
met	 de	 mensen	 van	 De	 Meern.	 Naast	 de	
enquête	 zijn	 ze	op	dit	moment	bezig	met	
het	 verder	 uitwerken	 en	 implementeren	
van	 de	 tuchtcommissie	 en	 assisteren	 ze	
bij	 de	 toernooicommissie.	 Daarnaast	 zijn	
de	 doelen	 in	 het	 algemeen:	 het	 vergroten	
van	 de	 betrokkenheid	 van	 de	 leden,	 het	
verbeteren	 van	 de	 contacten	 en	 het	 ver-
beteren	 van	 respectvolle	 omgangsvormen.	

Tijdens de ALV presenteerde Sjaak 
van den Helder, onze Technische 
Directeur, zijn plannen voor de 
V.V. op technisch gebied. Hierbij 
een korte samenvatting.

De	 jeugd	 op	 drift	 (en	
de	 senioren	 ook?),	
hoe	 kan	 dat	 nog	 beter	
begeleid	 worden	 ?

Uitstraling	en	niveau	

Het	VB	van	De	Meern	
heeft	 een	 paar	 jaar	
geleden	 een	 aantal	
doelstellingen	 naar	 voren	 gebracht,	
waarvan	 er	 al	 een	 aantal	 gerealiseerd	
zijn	of	hard	op	weg	om	het	 te	worden:	
het	Zo	1	speeltin	middels	aan	de	kop	in	
de	2de	klasse,	de	A1,	B1	spelen	al	in	de	
hoofdklasse,	de	B1	zelfs	al	zeer	hoog	in	
de	derde	divisie.	De	doelstelling	is	zoveel	
als	 mogelijk	 uit	 te	 gaan	 van	 de	 eigen	
jeugdspelers,	ook	voor	het	overgaan	naar	
de	 senioren.	 Daarom	 is	 er	 een	 gedegen	
jeugdopleiding	nodig	 in	een	goed	gere-
gelde	organisatie,	zodat	V.V.	De	Meern	de	
uitstraling	krijgt	dat	het	een	club	is	waar	
meer	 te	 halen	 is	 dan	 bij	 andere	 clubs	
in	 de	 buurt.	 Qua	 omvang	 moet	 er	 een	
heel	hoog	niveau	te	halen	zijn	met	eigen	
spelers,	maar	de	kans	bestaat	dan	dat	de	
goed	 opgeleide	 spelers	 over	 gaan	 naar	
bijv.	betaald	voetbal,	waadoor	je	ze	toch	
niet	voor	 je	eigen	club	kunt	behouden.

Onderscheiden	van	anderen	

Er	 zijn	plannen	 in	 voorbereiding,	maar	
Sjaak	wil	tussendoor	ook	vooral	dingen	
gaan	 invoeren	 en	 er	 zeker	 niet	 alleen	
over	 nadenken	 of	 praten.	 Op	 medisch	
gebied	loopt	alles	uitstekend.	Wel	moet	
er	geprobeerd	worden	een	groter	 spon-
sorbudget	 voor	 de	 jeugd	 voor	 elkaar	
te	 krijgen,	 mede	 door	 inzet	 van	 eigen	
spelers.	 Sjaak	 neemt	 als	 voorbeeld	 dat	
‘vroeger’	 veel	 leden	 oud	 papier	 gin-
gen	 ophalen;	 dergelijke	 dingen	 kun-
nen	 nu	 ook	 nog	 gedaan	 worden…
Daarnaast	 kan	 de	 V.V.	 zich	 onderschei-
den	door	mee	te	doen	aan	internationale	
toernooien,	 kan	 er	 gestart	 worden	 met	
V.V.	 De	 Meern	 Soccer	 Schools,	 Kids-
club,	 kan	 het	 meisjes	 voetbal	 op	 de	
kaart	 gezet	 worden	 en	 wellicht	 is	 het	
een	 idee	 om	 ook	 gehandicaptensport	
een	 plaats	 te	 geven	 binnen	 de	 club.

REHOVA	

Sjaak	is	bezig	met	een	technisch	beleids-
plan,	waarin	niet	alleen	de	spelers,	maar	

Technisch beleid : Sjaak van den Helder

zeker	 ook	 de	 trainers	 en	 de	 coaches	
betrokken	 zullen	 worden.	 Daartoe	 wil	
hij	gaan	samen	werken	met	Reijer	Holt-
mans	 (was	 eerder	 al	 jaren	 jeugdtrainer	
bij	 de	 V.V.).	 Reijer	 is	 een	 eigen	 bedrijf	
gestart	 (REHOVA),	waarmee	hij	 interne	
opleidingen	 aan	 de	 trainers,	 leiders	 en	
coaches	 van	 alle	 teams	 kan	 geven,	 die	
afgestemd	 zijn	 op	 het	 beleid	 van	 de	
V.V.	Dit	betreft	niet	alleen	kennis	op	het	
gebied	 van	 het	 geven	 van	 de	 training	
of	 begeleiding	 van	 de	 spelers,	 maar	
vooral	ook	hoe	je	zelf	over	kunt	komen,	
wat	 de	 kenmerken	 van	 je	 doelgroep	
zijn,	 tot	 en	 met	 wedstrijdtactiek	 en	
blessurebehandeling.	 Begin	 decem-

ber	 is	 er	 met	 de	 eerste	 groep	 gestart.	
	
Spelers	Volg	Systeem	

Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 er	 voortaan	
goed	 gekeken	 wordt	 naar	 de	 ontwik-
keling	 van	 de	 spelers;	 gelet	 wordt	 dan	
op	de	kenmerken	van	de	leeftijdsgroep,	
waarmee	 aan	 de	 hand	 van	 oefendoelen	
ook	periodes	ingedeeld	kunnen	worden,	
met	 aan	het	 eind	van	het	 jaar	 een	 trai-
ningsdoel	 per	 leeftijd.	 Om	 dit	 allemaal	
goed	 te	 kunnen	 volgen	 is	 het	 nuttig	
om	 per	 speler	 informatie	 over	 de	 ont-
wikkelingen	 op	 de	 verschillende	 gebie-
den	vast	 te	 leggen.	Daarmee	wordt	ook	
voorkomen	 dat	 bepaalde	 kennis	 over	
de	 spelertjes	 bij	 het	 overgaan	 naar	 een	
andere	trainer	verloren	gaat.	Ook	(eerde-
re)	blessures	blijven	dan	goed	in	beeld.

Medewerkers	gezocht	

Er	zijn	nog	meer	plannen,	maar	die	
moeten	allemaal	nog	verder	uitgewerkt	
worden.	Zo	wordt	de	mogelijkheid	van	
‘voetbalhuiswerk’	via	internet	bekeken,	
mogelijk	kunnen	er	voetbalklinics	en/of	
voetbalkampen	georganiseerd	worden	
in	allerlei	vormen,	wordt	er	gekeken	
om	een	Kidsclub	op	te	starten	voor	
de	organisatie	van	allerlei	activiteiten	
buiten	het	voetballen	om	zoals	Sinter-
klaasfeest	e.d.	Kortom:	er	staat	van	alles	
op	stapel,	dus	niet	alleen	Sjaak	zal	het	
druk	krijgen,	hij	kan	ook	heel	veel	hulp	
van	medewerkers/vrijwilligers	gebrui-
ken	bij	het	opzetten	van	al	deze	activi-
teiten.	Dus	wie	geïnteresseerd	is:	neem	
contact	op	met	Sjaak	van	den	Helder.	
Zijn	gegevens	staan	op	de	site	bij	de	
Technische	Commissie.	

Sjaak	beëindigd	zijn	presentatie	met	de	
woorden:de	Oranje	Mammoettanker	
met	100	teams	aan	boord	vaart	recht	op	
zijn	doel	af	en	is	voorlopig	door	niets	

en	niemand	te	
stoppen,	maar	
bedenk	ook:	de	
beste	stuurlui	
staan	aan	wal	!

De	redactie

Technisch beleid : Sjaak van den Helder HU studenten in actie
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“Als makelaar moet je een 
goede coach zijn. Je zorgt er 

gewoon voor dat je klant niet 
buitenspel komt te staan.”

Beumer Garantiemakelaars
Meerndijk 7
3454 HM  De Meern
Telefoon: (030) 677 60 00

Nachtegaalstraat 77
3581 AE  Utrecht
Telefoon: (030) 23 11 000

Beumer & Van Schoonhoven 
Garantiemakelaars
Reigerskamp 470
3607 JB Maarssen
Telefoon: (0346) 56 42 93

Kijk op www.beumer.nl

Advertentie

		

tot volgend jaar! Wilna Gruters
Marjolein Helder
Martin Jansen

De	redactie	van	de	
TeamGeest	

wenst	u	

Prettige	Feestdagen																															
en	een	fijne		

Jaarwisseling	


